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Πεξίιεςε 

    Οη ρξφληεο παζήζεηο, ηδηαίηεξα νη θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο, ζπλδένληαη κε ηελ 

αβεβαηφηεηα θαζψο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αξθεηέο αγρσηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπ αηφκνπ. 

    Μεηά ηε δηάγλσζε κηαο ρξφληαο αζζέλεηαο ην άηνκν βξίζθεηαη ζε κηα ζηξεζνγφλν 

θαηάζηαζε θαη είλαη κφλν ε αξρή κηαο πνξείαο πξνζαξκνγήο. Σα ζρέδηα γηα ην αχξην 

θαη ην κέιινλ αλαηξέπνληαη αθνχ έπνληαη ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ζηε 

πνξεία θαη ζηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο, ζηε ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ζηνπο 

κειινληηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Χζηφζν, παξαηεξνχληαη επηπηψζεηο ζε ςπρνινγηθφ, 

θνηλσληθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν. 

    Ζ ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ πξνζαξκνγήο ζα βνεζήζεη ηα άηνκα λα απνδερζνχλ 

επηηπρψο ηα ζπκπηψκαηά ηνπο, λα αθνινπζήζνπλ θάπνηα ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη λα 

αιιάμνπλ πνιιέο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο κε ηηο θαηάιιειεο 

ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο ζην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Δθηφο απφ ηελ νξγαληθή θξνληίδα, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ςπρνινγηθή 

θξνληίδα. Ζ ςπρνινγηθή θξνληίδα εζηηάδεη ζηελ απνθπγή ησλ αληηδξάζεσλ πνπ 

ζακπνηάξνπλ ηε ζεξαπεία, ηελ απφθηεζε αίζζεζεο ειέγρνπ, ηε κείσζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (π.ρ., άγρνο, θαηάζιηςε) θαη ηελ ελίζρπζε ζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. 

    Οη αζζελείο κε ρξφληεο αζζέλεηεο θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο πεξλνχλ δηάθνξα ζηάδηα 

θαζψο έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα ρξφληα λφζν. Ζ θνηλσληθφηεηα, ε επηθνηλσλία θαη 

ε απηφ-θξνληίδα είλαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ θαηαιπηηθά 

ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ρξφλησλ αζζελψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε πηζαλά πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 
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    Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηε πξνζσπηθφηεηα ησλ αζζελψλ θαη ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο φζνλ αθνξά ηα επίπεδα 

ζσκαηηθήο θαη θπξίσο ςπρηθήο πγείαο. Δπίζεο, αζρνιείηαη κε ηελ αιιειν-

θαζνξηδφκελε ζρέζε κεηαμχ επηπέδνπ πξνζαξκνγήο ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπδχγσλ. 

    Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο καο ήηαλ λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ αζζελψλ κε θάπνηα θαξδηαγγεηαθή λφζν, θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηνπ ηξφπνπ 

αληίιεςεο ηεο αζζέλεηαο θαη πξνζαξκνγήο θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο αζζελψλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ζπληξφθσλ ηνπο.     

πγθεθξηκέλα εμεηάζακε θαηά πφζν ε πνηφηεηα δσήο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ αζζελψλ 

αιιά θαη ησλ ζπδχγσλ ηνπο ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε. 

    ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 79 άηνκα πνπ δηαγλψζηεθαλ κε κηα θαξδηαγγεηαθή 

αζζέλεηα (68 άλδξεο θαη 11 γπλαίθεο).  

    Σα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ φηη ε πνηφηεηα δσήο ησλ ζπληξφθσλ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο ησλ αζζελψλ αιιά θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ ζπληξφθσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο ησλ ζπδχγσλ. Βξήθακε πςειφηεξα επίπεδα 

άγρνπο ζε ζχγθξηζε κε ηε θαηάζιηςε αιιά θαη ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε γπλαίθεο 

αζζελείο. 
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1.ΥΡΟΝΙΑ ΑΘΕΝΕΙΑ 

 

    Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αζζέλεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο ζηηο 

αλαπηπγκέλεο, ηνπιάρηζηνλ, ρψξεο είλαη ρξφληεο. Οη αζζέλεηεο απηέο δελ 

ζεξαπεχνληαη νξηζηηθά, αιιά απνηεινχλ θαηαζηάζεηο πνπ πξνζπαζνχκε λα 

ειέγμνπκε (Καξαδήκαο, 2005). 

    Οη ζνβαξέο θαη ρξφληεο αζζέλεηεο (ΥΑ), δειαδή νη αζζέλεηεο πνπ πξνζβάιινπλ 

ηνπιάρηζηνλ 50 άηνκα αλά 100.000, επζχλνληαη γηα ην 87% ησλ ζαλάησλ ζηελ ΔΔ ην 

2009 (πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή). 

    Ο φξνο «ρξφληεο αζζέλεηεο» αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο παζήζεηο πνπ έρνπλ έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά :νθείινληαη ζε παζνινγηθή αηηία γηα 

ηελ νπνία δελ ππάξρεη γλσζηή ζεξαπεία, έρνπλ δηαξθή επηδείλσζε, ζπλεπάγνληαη 

κεξηθή αληθαλφηεηα, επηβάιινπλ κεγάιν δηάζηεκα επίβιεςεο, παξαθνινχζεζεο θαη 

θξνληίδαο θαζψο θαη εηδηθή απνθαηάζηαζε γηα ηνλ αζζελή (Καξακαλίδνπ, 2008). 

    Οη ΥΑ πεξηιακβάλνπλ ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ηνλ θαξθίλν, ηα πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο, ηνλ ζαθραξψδε δηαβήηε, ηα ρξφληα αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα θαη ηηο 

κπνζθειεηηθέο παζήζεηο. Λφγσ ηνπ φηη ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά απφ θνηλνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, πνιιέο απφ ηηο αζζέλεηεο απηέο κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ 

(πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή). 

    Σα άηνκα κε ρξφληα αζζέλεηα αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά δηαθξηηψλ θαη έληνλσλ 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, φπσο: ε δηάγλσζε, ε ζεξαπεία, ε ππνηξνπή θ.ι.π., ηα 

νπνία κπνξνχλ λα θαηαβάιινπλ αθφκα θαη έλα άηνκν κε απμεκέλεο δπλάκεηο 

(Γηαβαζφπνπινο & Γνπξλή, 2008). 
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    χκθσλα κε ηνλ Franklin Shontz (1975) κε ην άθνπζκα ηεο δηάγλσζεο ην άηνκν 

πεξλάεη απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα. Απσικό ζοκ, φπνπ ην άηνκν απνζηαζηνπνηείηαη απφ 

ηε θαηάζηαζε σο έλα ηξφπν άκπλαο θαη ζπκπεξηθέξεηαη απηνκαηνπνηεκέλα. 

Ανηιπαπάθεζη, ην ζηάδην απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ αηζζήκαηα απψιεηαο, απειπηζία 

θαη πέλζνο θαη ε ςποσώπηζη, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αξρηθά απνζχξεηαη απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη αξλείηαη ην πξφβιεκα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ. ηαδηαθά φκσο, αξρίδεη 

λα απνδέρεηαη ηελ θαηάζηαζε θαη λα ηε δηαρεηξίδεηαη (Γαληειίδνπ, 2010).       

    Ζ δσή, κεηά ηε δηάγλσζε κηαο ρξφληαο αζζέλεηαο, είλαη πνιχ ζηξεζζνγφλα θαη 

είλαη κφλν ε αξρή κηαο πνξείαο πξνζαξκνγήο. Όια ηα ζρέδηα γηα ην αχξην θαη ην 

κέιινλ αλαηξέπνληαη. Οη άλζξσπνη πνπ βηψλνπλ κηα ρξφληα λφζν θαινχληαη λα 

θάλνπλ πάξα πνιιέο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Υξεηάδεηαη λα κπνξέζνπλ 

λα απνδερζνχλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο, λα αθνινπζνχλ κηα ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη λα 

αιιάμνπλ πνιιέο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο (Γαληειίδνπ, 2010). 

    Οη ρξφληνη αζζελείο πξέπεη λα κάζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, φπσο: ν 

πφλνο, δηάθνξα δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα, ζεκαληηθή αδπλακία, αιιαγέο θαη 

πεξηνξηζκνχο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, παξελέξγεηεο ηεο θαξκαθεπηηθήο 

αγσγήο θ.ά. Παξάιιεια αληηκεησπίδνπλ λένπο θφβνπο, π.ρ., γηα ηελ εμέιημε ηεο 

αζζέλεηαο, γηα ηελ ίδηα ηε δσή θαη ην κέιινλ (Καξαδήκαο, 2005). 
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1.1.Δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο 

    Ζ πξνζαξκνγή ζε κηα ρξφληα αζζέλεηα είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε (Καξαδήκαο, 

2005). Δπεξεάδεηαη απφ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, αιιά 

θαη ηνπο επεξεάδεη ζρεδφλ φινπο (Γηαβαζφπνπινο & Γνπξλή, 2008). Φπζηθά ε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζρεηίδεηαη κε πνιινχο παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ε 

ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, νη πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ θαη ηα 

ζπκπηψκαηα πνπ επηθέξεη ε θάζε λφζνο φπσο γηα παξάδεηγκα ν πφλνο (Γαληειίδνπ, 

2010). 

    Ζ πξνζαξκνγή ζε κηα ρξφληα αζζέλεηα, θαηά ηνπο Stewart, Ross θαη Hartley (2004) 

αθνξά ηέζζεξηο πεξηνρέο: ηη βιολογική (ζε ζέκαηα ,φπσο: θφπσζε, πφλνο θαη άιια 

ζπκπηψκαηα , παξελέξγεηεο ηεο αγσγήο, ιεηηνπξγηθφηεηα, πξνζαξκνγή ζηελ εμέιημε 

ηεο αζζέλεηαο), ηην κοινωνική (ζε ζέκαηα, φπσο: απνκφλσζε, ζηίγκα, ζρέζεηο κε ηελ 

νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ην πξνζσπηθφ πγείαο), ηη ζςναιζθημαηική (απηφ-εηθφλα, 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα, επαλαπξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ, 

επαλαμηνιφγεζε ησλ αμηψλ, ζέκαηα πλεπκαηηθφηεηαο, εχξεζε λνήκαηνο ζηελ φιε 

εκπεηξία) και ηη ζςμπεπιθοπά (έιεγρνη πγείαο, ηήξεζε ησλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ, 

δηαρείξηζε ηεο εμέιημεο ηεο αζζέλεηαο). Δπηπξνζζέησο νη ρξφληα αζζελείο 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο πθήο θαη πξνβάιινπλ 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αιιαγέο ζηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο (Καξαδήκαο, 2005). 
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1.2.Φάζεηο ζηελ εμέιημε κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο 

    Ο Doca ην 1993 δηέθξηλε ηελ εμέιημε κηαο ρξφληαο αζζέλεηαο ή απεηιεηηθήο γηα ηε 

δσή αζζέλεηαο ζε κηα ζεηξά θάζεσλ, θάζε κηα εθ ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο «πξνθιήζεηο» ή «έξγα» ζε επίπεδν νξγαληθφ, ςπρνινγηθφ, θνηλσληθφ 

θαη πλεπκαηηθφ (Καξαδήκαο, 2005). 

    Σν κνληέιν ηνπ Doca πεξηιακβάλεη ηε πξνδηαγλσζηηθή, ηελ νμεία (πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηε δηάγλσζε) ,ηε ρξφληα θαη ηε ηειηθή θάζε, ε νπνία κπνξεί λα 

θαηαιήμεη ζηνλ ζάλαην ηνπ αζζελνχο. 

    ηελ πποδιαγνωζηική θάζη ην άηνκν αξρίδεη λα αλαγλσξίδεη θάπνηα ζπκπηψκαηα, 

ηα νπνία ίζσο απνηεινχλ ελδείμεηο κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο (Γηαβαζφππινο & 

Γνπξλή, 2008). 

    Ζ οξεία θάζη ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε ηε δηάγλσζε θαη ηε ζπλαθφινπζε αληίδξαζε 

ηνπ αηφκνπ. Ζ αξρηθή ηζρπξή έθπιεμε, ε πηζαλή αλάγθε γηα επψδπλεο θαη δχζθνιεο 

ή θαη ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, ε αλάγθε πηζαλψο γηα καθξφρξνλε λνζειεία, ε αλάγθε 

γηα αιιαγέο ζην ηξφπν δσήο θαη ν θφβνο γηα ην κέιινλ πξνθαινχλ κηα ζεηξά έληνλσλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν άηνκν θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηε λέα θαηάζηαζε 

θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Καηά ηελ νμεία θάζε ζα πξέπεη ,επίζεο, ν 

αζζελήο λα ιάβεη κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ θαη ζπρλά δχζθνισλ απνθάζεσλ, φπσο: γηα 

ην εάλ ζα κηιήζεη- αλαθνηλψζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ζε πνηφλ, αλ ζα 

αλαδεηήζεη πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο γλψκεο, ηη είδνπο ζεξαπεία ζα επηιέμεη, πνχ ζα 

λνζειεπηεί, πνηνο ζα είλαη ν γηαηξφο ηνπ θ.ι.π.   (Γηαβαζφπνπινο & Γνπξλή, 2008). 

    Ζ σπόνια θάζη εθηείλεηαη σο ηελ ηειηθή έθβαζε (ίαζε ή ζάλαηνο). Απνηειεί κηα 

δχζθνιε πεξίνδν γηα ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη απαηηεί ζπλερείο 

πξνζαξκνζηηθέο πξνζπάζεηεο. Ζ κνξθή ηεο πνηθίιεη ηφζν ζηε βάζε ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ αζζελή, απφ ην εάλ, γηα παξάδεηγκα, ηεξεί ηηο ηαηξηθέο νδεγίεο, εάλ έρεη 
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κεηαβάιιεη ηηο ζπλήζεηεο ηεο δσήο ηνπ θ.ι.π. , φζν θαη ζηε βάζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αζζέλεηαο. Κάπνηεο αζζέλεηεο έρνπλ ηαρχηαηε εμέιημε (π.ρ., 

θάπνηεο κνξθέο θαξθίλσλ), άιιεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο (π.ρ., είδε άλνηαο), άιιεο ζπλνδεχνληαη απφ ππνηξνπέο, 

πθέζεηο θαη εμάξζεηο (π.ρ., θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, θαξθίλνο) ελψ άιιεο έρνπλ πην 

ήπηα εμέιημε, εάλ ειεγρζνχλ θαηάιιεια (π.ρ., ε ππέξηαζε). ε θάζε πεξίπησζε, νη 

αζζελείο καζαίλνπλ λα δνπλ κε ηλ αζζέλεηά ηνπο, ε νπνία θαζίζηαηαη πιένλ ηκήκα 

ηεο δσήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Γηαβαζφπνπινο & Γνπξλή, 2008). 

    Ζ θάζε ηεο ανάππωζηρ θαη ηεο αποθεπαπείαρ πξνθαιεί, βέβαηα, ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη αλαθνχθηζε. Πνιιά φκσο άηνκα, αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε ηεο 

απνζεξαπείαο, εμαθνινπζνχλ λα βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ,φπσο ζπκφ θαη 

θφβν. Ζ εκπεηξία ηεο αζζέλεηαο επεξεάδεη ηα πξφζσπα, ηηο ζθέςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαηά ηξφπν θαζνξηζηηθφ γηα πνιινχο αλζξψπνπο (Καξαδήκαο, 

2005). 

    ε φιεο ηηο θάζεηο κηα ρξφληαο αζζέλεηαο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ είλαη ην δήηεκα ηεο 

πνηόηεηαο δσήο, θαζψο ζηφρνο φισλ ησλ παξεκβάζεσλ είλαη πιένλ φρη κφλν ε 

εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ επηβίσζεο, αιιά θαη ε βειηησκέλε πνηφηεηα δσήο 

(Καξαδήκαο, 2005). 
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2. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΟ 

    Ζ θαξδηαγγεηαθή λφζνο (CVD) είλαη έλα ζεκαληηθφ θνηλφ πξφβιεκα πγείαο ζηηο 

βηνκεραληθέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο 

Δπξψπεο. Γηα δεθαεηίεο ε CVD ήηαλ ε θχξηα αηηία ζλεζηκφηεηαο θαη αλαπεξίαο ζην 

δπηηθφ θφζκν θαη κφιηο πξφζθαηα, κε βειηηψζεηο ζε ρεηξνπξγηθέο ζεξαπείεο, φπσο ε 

αγγεηνπιαζηηθή θαη ε πξφνδνο ηεο ηαηξηθήο, νη επηπηψζεηο ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ 

έρνπλ αξρίζεη λα πέθηνπλ πίζσ απφ ηνλ θαξθίλν ππφ ηελ άπνςε ηεο ζλεζηκφηεηαο. 

Χζηφζν, παξακέλεη κηα απφ ηηο πην θνηλέο αζζέλεηεο θαη δαπαλεξέο ζην δπηηθφ θφζκν 

(Blumenthal & Smith, 2011). 

    Ο φξνο «θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο» (ή λφζνη) αλαθέξεηαη ζε έλα κεγάιν εχξνο 

δηαηαξαρψλ ηνπ θαξδηαθνχ κπφο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Καξαδήκαο, 2005). 

Πεξηιακβάλνπλ ηελ ππέξηαζε, ηελ ζηεθαληαία λφζν, ηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά 

επεηζφδηα, ηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο θαη κπνθαξδηνπάζεηεο 

(Μπακπάηζηθνπ, 2010). 

    Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα απνηεινχλ ζήκεξα ηελ πξψηε αηηία απψιεηαο δσήο 

ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο Διιάδαο. Πξφθεηηαη γηα 

λνζήκαηα ζηα νπνία θνηλφο παξνλνκαζηήο είλαη ε παξνπζία αζεξνζθιήξσζεο ζηα 

αγγεία ηνπ ζψκαηνο. Αλάινγα κε ην πνπ βξίζθνληαη νη αζεξσκαηηθέο πιάθεο 

εμαξηάηαη ε θιηληθή εθδήισζε ηεο λφζνπ. Έηζη, φηαλ πξνζβάιινληαη νη αξηεξίεο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ηνπ ηξαρήινπ έρνπκε εθδήισζε αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ, 

φηαλ πξνζβάιινληαη νη αξηεξίεο ηεο θαξδίαο (ζηεθαληαία αγγεία) έρνπκε ηελ 

εθδήισζε θαξδηαθψλ επεηζνδίσλ (έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, ζηεζάγρε, θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα, αηθλίδηνο ζάλαηνο), ελψ φηαλ πξνζβάιινληαη νη αξηεξίεο ησλ θάησ 

άθξσλ έρνπκε εθδειψζεηο πεξηθεξηθήο αγγεηνπάζεηαο (πφλνο ζηα θάησ άθξα, 

γάγγξαηλα, αθξσηεξηαζκφο ζθέινπο) (Μηραιαθέαο, 2012). 
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    Παξά ην γεγνλφο φηη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ζπρλά εκθαλίδνληαη αηθλίδηα κε 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ παζρφλησλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ κηα 

καθξνρξφληα ππνθιηληθή πνξεία ρσξίο ζπκπηψκαηα έσο φηνπ εθδεισζνχλ θιηληθά. 

Απηφ ην ζηνηρείν είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηε πξφιεςε ηεο εκθάληζεο ηέηνησλ 

λνζεκάησλ ζηνλ πιεζπζκφ (Μηραιαθέαο, 2012). 

2.1. Επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

    χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) εθηηκάηαη φηη 

αληηπξνζψπεπζαλ δηεζλψο ην 2000, ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ζε 

πνιιέο αλαπηπζζφκελεο, ηνλ θχξην φγθν ηφζν ηεο ζλεζηκφηεηαο φζν θαη ηεο 

λνζεξφηεηαο. ην ζχλνιν ησλ ζαλάησλ παγθφζκηα, ην 1/3 απνδφζεθε ζηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (16,7 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη). ηελ Διιάδα ην 2003 ε 

ζηεθαληαία λφζνο ήηαλ ε Σξίηε αηηία ζαλάηνπ θαη επζπλφηαλ γηα ην 13,3% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ, ελψ ε πξψηε αηηία ζαλάηνπ ήηαλ ηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά 

επεηζφδηα (17,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ) (Μπακπάηζηθνπ, 2010). Οη πην 

πξφζθαηεο εθηηκήζεηο απφ ηελ American Heart Association δείρλνπλ φηη ε 

θαξδηαγγεηαθή λφζνο ήηαλ ε βαζηθή αηηία ζαλάηνπ ην 2004 (36,3%) (Blumenthal & 

Smith, 2011). 

    Πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά γεγνλφηα θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζε ελήιηθεο ειηθίαο 

θάησ ησλ 75 νθείινληαη ζε ζηεθαληαία λφζν θαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 40 ν δηα βίνπ 

θίλδπλνο ζηεθαληαίαο λφζνπ είλαη 49% γηα ηνπο άλδξεο θαη 32% γηα ηηο γπλαίθεο. Οη 

εθηηκήζεηο απφ ηελ American Heart Association δείρλνπλ φηη ην 38% ησλ αλζξψπσλ 

πνπ βηψλνπλ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζε έλα δεδνκέλν έηνο ζα πεζάλεη απφ απηφ. 

Σα δεδνκέλα απφ πξννπηηθέο κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη παξάγνληεο θαξδηαθνχ 

θηλδχλνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ. 
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Μειέηεο απφ 52 ρψξεο αλαθέξνπλ φηη νη ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο θηλδχλνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηνπ θηλδχλνπ γηα ζηεθαληαία λφζν. 

2.2. Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

    Ζ αζεξνζθιήξσζε είλαη κηα πάζεζε πνπ δελ έρεη έλα ζαθέο θαη θαζνξηζκέλν 

αίηην, φπσο π.ρ. νη ινηκψμεηο πνπ νθείινληαη ζε ζπγθεθξηκέλα κηθξφβηα ή ηνχο. Όκσο 

,ζήκεξα έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη ππάξρεη κηα ζεηξά παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ 

πξνάγνπλ ηε λφζν. Άηνκα κε παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα 

είλαη επηξξεπή ζην λα εθδειψζνπλ θάπνηα ζηηγκή έλα θαξδηαγγεηαθφ επεηζφδην. Ζ 

πξφιεςε ινηπψλ ησλ λνζεκάησλ απηψλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ψζηε λα κεησζεί ην πνζνζηφ 

ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ θαη λα ειαηησζεί ε πηζαλφηεηα εθδήισζήο ηνπο 

(Μηραιαθέαο, 2012). 

    Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ ρσξίδνληαη ζε κε 

ηξνπνπνηήζηκνπο, δειαδή παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί ην άηνκν θαη ν 

ηαηξφο λα παξέκβνπλ (ειηθία, άξξελ θχιν, θιεξνλνκηθφ ηζηνξηθφ θ.α.) θαη ζε 

ηξνπνπνηήζηκνπο (Μηραιαθέαο, 2012). Οη ζεκαληηθφηεξνη θαη πιένλ ηεθκεξησκέλνη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα είλαη ην θάπληζκα, ε παρπζαξθία, 

ε θαζηζηηθή δσή, ε δπζιηπηδαηκία, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη ν ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο. 

    Σν θάπληζκα ηζηγάξσλ, πνχξσλ ή πίπαο, φπσο επίζεο θαη ην παζεηηθφ θάπληζκα, 

έρεη ζπζρεηηζζεί κε φιεο ηηο κνξθέο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, θαζψο θαη κε παζήζεηο 

ησλ πλεπκφλσλ θαη κε λενπιαζίεο (Μηραιαθέαο, 2012). Ζ κεηαβιεηή απηή 

θσδηθνπνηείηαη ζε δχν θαηεγνξίεο είηε σο θαπληζηήο ή κε θαπληζηήο/ πξψελ 

θαπληζηήο (πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο ρσξίο θάπληζκα), εάλ ε ζπλήζεηα ηνπ 

θαπλίζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 2 πξνεγνχκελσλ εηψλ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην 
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ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή (Boronat et al., 2005). Ζ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ειαηηψλεη 

ηνλ θίλδπλν γηα εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ζην κηζφ, ελψ ζε 

άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ην κέηξν απηφ επηθέξεη ηελ 

πιένλ εληππσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πξφιεςε επαλεκθάληζεο θαξδηαθνχ 

επεηζνδίνπ (Μηραιαθέαο, 2012). 

    Ζ παρπζαξθία απνηειεί πιένλ επηδεκία ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο. Ζ 

ζπζρέηηζε ηνπ απμεκέλνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο (ΓΜ= σκαηηθφ βάξνο/Ύςνο2) 

ζρεηίδεηαη γξακκηθά κε ηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Ζ δηαηήξεζε ηνπ 

ΓΜ ζε επίπεδα 20-25kg/m2 είλαη ε βέιηηζηε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

εκθάληζε θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ (Μηραιαθέαο, 2012). 

    Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ηαθηηθή αεξφβηα άζθεζε έρεη θαλεί φηη 

πξνζηαηεχνπλ απνηειεζκαηηθά έλαληη ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Μηζή ψξα 

θαζεκεξηλήο αεξφβηαο άζθεζεο, φπσο π.ρ. πεξπάηεκα, αξθνχλ λα πξνζηαηεπηεί ε 

πγεία ησλ αγγείσλ (Μηραιαθέαο, 2012). 

    Σα απμεκέλα επίπεδα ηεο νιηθήο ρνιεζηεξφιεο θαη ηδηαίηεξα ηεο LDL («θαθή» 

ρνιεζηεξφιε) ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ επηπινθψλ. Οη 

δπζιηπηδαηκίεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή θαη ηνλ θαζηζηηθφ ηξφπν δσήο, 

ππάξρνπλ φκσο θαη θιεξνλνκνχκελεο κνξθέο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

εκθάληζεο αζεξνζθιήξσζεο απφ κηθξή ζρεηηθά ειηθία. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο πάζεζεο 

ζηεξίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ πγηεηλνδηαηηεηηθψλ κέηξσλ θαη θαηάιιειεο θαξκαθεπηηθήο 

αγσγήο. Ο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη δηαθνξεηηθφο γηα θάζε αζζελή αλάινγα κε 

ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ζα απνθαζηζζεί 

κε ηε βνήζεηα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ (Μηραιαθέαο, 2012). 

    Ζ απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε απνηειεί κείδνλα παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε 

θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ θαη αξξπζκηψλ, φπσο ε θνιπηθή καξκαξπγή. Ζ ξχζκηζε 
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ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζε ρακειά επίπεδα ζηνπο αζζελείο επηηπγράλεηαη κε 

πγηεηλνδηαηηεηηθά κέηξα θαη φηαλ απηά δελ επαξθνχλ, κε ηε ρνξήγεζε θαηάιιειεο 

αληηππεξηαζηθήο αγσγήο. Ζ πξψηκε αληηκεηψπηζε ηεο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο 

επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε θαη πξνζηαηεχεη ηνπο πάζρνληεο απφ ηελ εκθάληζε 

θαξδηαγγεηαθψλ επεηζνδίσλ (ειάηησζε ησλ αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ ζε 

πνζνζηφ έσο 35% θαη ησλ εκθξαγκάησλ ζε πνζνζηφ έσο 20%) (Μηραιαθέαο, 2012). 

    Ζ εκθάληζε ζαθραξψδε δηαβήηε (απμεκέλν ζάθραξν αίκαηνο) ζρεηίδεηαη κε 

βιάβεο ησλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο αξηεξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

(κηθξναγγεηνπάζεηα θαη καθξναγγεηνπάζεηα αληίζηνηρα). Οη αζζελείο πνπ πάζρνπλ 

απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ζεσξνχληαη εμ’ νξηζκνχ σο πςεινχ θηλδχλνπ γηα εκθάληζε 

θαξδηαγγεηαθψλ επεηζνδίσλ θαη σο ηέηνηνη σθεινχληαη απφ παξεκβάζεηο ζε φινπο 

ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθή λφζν. ήκεξα, επίπεδα 

γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο (έλαο δείθηεο ηεο θαιήο ή κε ξχζκηζεο ζαθράξνπ 

ηνπ αίκαηνο) <6,5% ζεσξνχληαη ζεκαληηθφο ζηφρνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζζελψλ 

απηψλ (Μηραιαθέαο, 2012). 

    Αλ θαη νη παξαδνζηαθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ εμεγνχλ έλα ζεκαληηθφ πνζφ ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ, νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο έρνπλ επίζεο απνδεηρζεί φηη 

πξνβιέπνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. Οη πνιιαπινί 

ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, εμεηάζηεθαλ σο πηζαλνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη γεληθά εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηνπο ηξείο γεληθνχο ηνκείο: 

α) αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ε θαηάζιηςε , ην άγρνο, ν ζπκφο θαη 

ε δπζθνξία, β) παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ν ηχπνο Α θαη D θαη ε ερζξφηεηα 

θαη γ) νη θνηλσληθνί παξάγνληεο φπσο ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε (ΚΟΔ) θαη 

ε ρακειή θνηλσληθή ππνζηήξημε (Blumenthal & Smith, 2011). 
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    Άηνκα πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ παξάγνληεο θηλδχλνπ εκθαλίδνπλ 

πνιιαπιάζην θίλδπλν γηα εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. ήκεξα, ράξε ζε 

κεγάιεο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην παξειζφλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

ππνινγηζζεί ε πηζαλφηεηα έλα άηνκν λα εκθαλίζεη θαξδηαγγεηαθή λφζν κε βάζε ηνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ έρεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν ηαηξφο κπνξεί λα θαηεπζχλεη κε 

θαηάιιειεο ζπκβνπιέο θαη παξεκβάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο θαηάιιειεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (Μηραιαθέαο, 2012). 

    Κάζε άηνκν ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη θαη λα ιάβεη αλαιπηηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο νδεγίεο απφ ηνλ 

ηαηξφ ηνπ γηα ην πψο ζα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν. Έηζη, κπνξεί ν ηαηξφο λα πξνζθέξεη 

πξνζηαζία απφ ηελ εθδήισζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ πνπ επηθέξνπλ 

ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ, γεγνλφο πνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία 

ηφζν γηα ην άηνκν φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία (Μηραιαθέαο, 2012). 

    Ζ ζπκβνιή ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη 

ηεο ζλεζηκφηεηαο, θπξίσο ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ είλαη πςειή θαη εμαηηίαο απηνχ 

είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ 

επηδξνχλ ην ίδην βιαπηηθά ζηηο κεγάιεο ειηθίεο φπσο ζηηο λεφηεξεο (Μπακπάηζηθνπ, 

2010). 

    Πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν 

δσήο θαη είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηνπο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο 

θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Μπακπάηζηθνπ, 2010). 
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2.3. ηεθαληαία λόζνο 

    Ζ ζηεθαληαία λφζνο (Ν) είλαη ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ θαη αλαπεξίαο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο (Baucom & Sher, 2001). 

Τπάξρνπλ πεξίπνπ 14 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πνπ δνπλ ζήκεξα κε ζηεθαληαία λφζν 

ζε απηή ηε ρψξα θαη πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξηα Ακεξηθάλνη παζαίλνπλ θαξδηαθή 

πξνζβνιή θάζε ρξφλν. Μεηά απφ κηα θαξδηαθή πξνζβνιή, νη αζζελείο ζπλήζσο 

λνζειεχνληαη γηα 3 έσο 10 εκέξεο θαη κπνξεί λα είλαη ζε αλάξξσζε γηα έσο 6 

εβδνκάδεο ή θαη πεξηζζφηεξν (Deeter & Rankin-Esquer, 2000). 

    ηεθαληαία λφζνο νλνκάδεηαη ε πάζεζε ζηηο αξηεξίεο ηεο θαξδίαο (ζηεθαληαίεο) 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αλαηνπνζέηεζε αζεξσκαηηθήο πιάθαο ζην ηνίρσκα ηνπ 

αγγείνπ (Πέηξνπ θαη ζπλ., 2010). 

    Ζ αζεξσκαηηθή πιάθα απνηειείηαη απφ θξπζηάιινπο ρνιεζηεξφιεο, αζβέζηην θαη 

δηάθνξα είδε θπηηάξσλ φπσο ηα ιεία κπτθά θχηηαξα θαη ηα πνιπκνξθνπχξελα. Ζ 

δεκηνπξγία θαη ε παξνπζία ηεο είλαη κηα ζπλερήο δπλακηθή δηαδηθαζία κε έληνλν ην 

ζηνηρείν ηεο θιεγκνλήο (Πέηξνπ θαη ζπλ., 2010). 

    Ζ αζεξσκαηηθή πιάθα εκθαλίδεηαη απφ λεαξή ειηθία θαη κεγαιψλεη ζε κέγεζνο 

αλάινγα κε ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ (Πέηξνπ θαη ζπλ., 2010). Οη 

παξαδνζηαθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ (φπσο ην θάπληζκα, ε ππέξηαζε ,ε 

ππεξρνιεζηεξνιαηκία, ε παρπζαξθία θαη ν δηαβήηεο) εμεγεί κφλν ην 40% ηεο 

εκθάληζεο ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ. πγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα φπσο ην άγρνο, ν 

ζπκφο θαη ε θαηάζιηςε έρνπλ αλαδεηρζεί σο δπλεηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα ζηεθαληαία λφζν (Kawachi & Kubzansky, 2000). 

    Ζ ζηεθαληαία λφζνο είλαη ε πην ζπρλή αηηία ζαλάηνπ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη 

νη θιηληθέο εθδειψζεηο ηεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηελ ζηεζάγρε (ζηαζεξή θαη 
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αζηαζή), ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (θαξδηαθή πξνζβνιή) θαη ηηο θνηιηαθέο 

αξξπζκίεο (μαθληθφο θαξδηαθφο ζάλαηνο). 

    Μπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε κηθξφ κέγεζνο θαη λα κελ πξνθαιεί εκπφδηα ζηε 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, κπνξεί λα κεγαιψζεη ζε κέγεζνο θαη λα πξνθαιέζεη 

ζηέλσζε ηνπ αγγείνπ ή λα πάζεη ξήμε πνπ νδεγεί ζε αηκνξξαγία εληφο ηεο πιάθαο, 

ζξφκβσζε ηνπ αίκαηνο θαη απφθξαμε ηνπ αγγείνπ. Ζ ζηέλσζε είλαη ζπλήζσο ε αηηία 

ζηεζάγρεο θαη ε απφθξαμε ε αηηία εκθξάγκαηνο (Πέηξνπ θαη ζπλ., 2010). 

    Ζ ζηεζάγρε, αλαθέξεηαη ζε πφλν ζην ζηήζνο ή έληνλε δπζθνξία, ηα νπνία έπνληαη 

ζπλήζσο θάπνηαο ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο ή ζηξεο. Σν νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ 

(θαξδηαθή πξνζβνιή) ιακβάλεη ρψξα φηαλ ν θαξδηαθφο κπο ζηεξείηαη ηνπ αλαγθαίνπ 

νμπγφλνπ, ζπλήζσο εμαηηίαο ηεο απφθξαμεο θάπνηαο αξηεξίαο. Σα ηππηθά 

ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ αίζζεκα πίεζεο, ζπκπίεζεο ή πφλνπ ζην ζηέξλν, πνπ 

θξαηά πεξηζζφηεξν απφ κεξηθά ιεπηά ή πνπ θεχγεη θαη επαλέξρεηαη, πφλνη πνπ 

δηαρένληαη ζηνπο ψκνπο, ην ιαηκφ ή ηα άλσ άθξα, ηάζε γηα ιηπνζπκία, εθίδξσζε, 

λαπηία, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, θαζψο θαη, κεξηθέο θνξέο, ππξεηφο θαη 

γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο. Έλα έκθξαγκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαθνπή, ε νπνία, 

αλ δελ αλαηαρζεί, πξνθαιεί ην ζάλαην ηνπ αηφκνπ (Καξαδήκαο, 2005). 

    Οη θνηιηαθέο αξξπζκίεο πξνθαινχληαη απφ έλα είδνο δηαθνπήο ηνπ θαξδηαθνχ 

ξπζκνχ εμαηηίαο ηεο κε θαιήο νμπγφλσζεο ηνπ θαξδηαθνχ κπφο. Ζ αξξπζκία κπνξεί 

λα αθνξά ηνπο θαξδηαθνχο θφιπνπο θαη ζπλήζσο δελ είλαη επηθίλδπλε, ή ηηο θνηιίεο, 

πνπ ζπλήζσο είλαη απεηιεηηθή. Ζ ηειεπηαία νδεγεί ζπρλά ζε θνηιηαθή καξκαξπγή, ε 

νπνία απνηειεί ζπρλή αηηία αηθλίδησλ ζαλάησλ (Καξαδήκαο, 2005). 
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2.4. Καξδηαθέο βαιβίδεο θαη θαξδηνκπνπάζεηα 

    Οη αζζέλεηεο ησλ θαξδηαθψλ βαιβίδσλ αθνξνχλ πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηε 

ιεηηνπξγία κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ ηεζζάξσλ βαιβίδσλ: ηε κηηξνεηδή, ηελ 

ανξηηθή, ηελ πλεπκνληθή ή ηελ ηξηγιψρηλα. ε πνζνζηφ 50% ησλ πεξηπηψζεσλ νη 

αζζέλεηεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ξεπκαηηθνχ ππξεηνχ θαηά ηελ παηδηθή ή 

εθεβηθή ειηθία. ε κεγάιν πνζνζηφ είλαη, επίζεο, εθθπιηζηηθή λφζνο. Αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο βιάβεο θαη ηε βαιβίδα πνπ ζίγεηαη, ην άηνκν αληηκεησπίδεη πνηθίια 

ζπκπηψκαηα, φπσο: θαξδηαθφ άιγνο, ιηπνζπκία, θφπσζε, θνιπηθή καξκαξπγή θ.ά. 

πρλά ηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ή γίλνληαη αληηιεπηά ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην 

(Καξαδήκαο, 2005). 

    Ζ θαξδηνκπνπάζεηα ζπληζηά ηελ πξννδεπηηθή εμαζζέληζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαξδηαθνχ 

κπφο. Όηαλ ν θαξδηαθφο κπο δελ κπνξεί πιένλ λα αληιήζεη ηελ αλαγθαία πνζφηεηα 

αίκαηνο, επέξρεηαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα ζπλερψο επηδεηλνχκελε. Κχξηεο αηηίεο γηα 

ηε λφζν είλαη ε αζεξνζθιήξπλζε, ε ππέξηαζε, ην αιθνφι, ε ππεξηξνθηθή 

θαξδηνκπνπάζεηα, θαζψο θαη άιινη άγλσζηνη ιφγνη (Καξαδήκαο, 2005). 

2.5. Αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ λόζσλ 

    Πξψηηζηνο ζηφρνο πξφιεςεο είλαη ν ηξφπνο δσήο. Άζθεζε, ζσζηή δηαηξνθή, 

δηαθνπή θαπλίζκαηνο θαη ε απψιεηα βάξνπο είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηελ πξφιεςε ησλ θαξδηνπαζεηψλ . 

    Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λφζσλ πεξηιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή, 

ζπζηάζεηο γηα αιιαγέο ζην ηξφπν δσήο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πγεία θαη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, θάπνηα επέκβαζε ή εγρείξεζε. ηφρνο ηεο 

ζεξαπείαο είλαη ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα εθδήισζε εκθξάγκαηνο ή άιινπ ζρεηηθνχ 

ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πγείαο, ε πξφιεςε πηζαλψλ επηπινθψλ, φπσο ηα εγθεθαιηθά 
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επεηζφδηα, ε κείσζε ηεο δπζθνξίαο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ (Καξαδήκαο, 2005). 

    Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο ππέξηαζεο, ζηε 

κείσζε ηεο πςειήο ρνιεζηεξφιεο, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ζξφκβσζεο , 

ζηε κείσζε ηνπ βαζκνχ ηζραηκίαο θαη ζηελ πξφιεςε ησλ αξξπζκηψλ (Καξαδήκαο, 

2005). 

    Οη παξεκβαηηθέο ή εγρεηξεηηθέο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αγγεηνπιαζηηθή 

(«κπαινλάθη»), ηελ επέκβαζε ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο ησλ ζηεθαληαίσλ 

αξηεξηψλ («bypass»), ηε κεηακφζρεπζε βαιβίδσλ ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ θαξδηαθνχ 

κπφο, ηελ ηνπνζέηεζε βεκαηνδφηε ή απηληδσηή. 

    Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ είλαη ,ζαθψο, έλα έξγν δχζθνιν 

θαη απαηηεηηθφ γη’ απηφ ε εθζηξαηεία πξφιεςεο ησλ θαξδηνπαζεηψλ πξέπεη λα είλαη 

κεζνδεπκέλε, ζπλερήο, ζπζηεκαηηθή θαη καθξνρξφληα εκπιέθνληαο φινπο ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο θαη αλαζεσξψληαο ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αζζελψλ. 
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3. ΡΟΛΟ ΤΝΣΡΟΦΧΝ 

    Σν πιαίζην ελφο γάκνπ κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ θαη 

δπλεηηθψλ επηξξνψλ ζε κηα ζρέζε. Σν πιαίζην πεξηιακβάλεη ηηο θαζεκεξηλέο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε ζχδπγνο, ηα θχξηα θαη δεπηεξεχνληα γεγνλφηα 

ηεο δσήο πνπ βηψλνπλ, ππνκέλνληαο πηπρέο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, 

θαζψο θαη ην πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ ε ζρέζε είλαη 

ελζσκαησκέλε (Revenson et al., 2005). 

3.1.Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

    Σν βηνςπρνθνηλσληθφ κνληέιν παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε κηαο νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη ηνπο θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο λφζνπ. Βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ ηε θαηάζηαζε πγείαο ησλ ζπδχγσλ (Son et al.,2012). 

    Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο ηνπ ζπδχγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο 

ζηήξημεο ηνπ ζπδχγνπ, ηελ νηθνγελεηαθή ζρέζε κε ηνλ αζζελή θαη ηνπο βηνινγηθνχο, 

ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο ηνπ αζζελή, αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

βηνινγηθνχο θαη  ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο ηνπ ζπδχγνπ. Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ επίζεο ηε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ζπδχγνπ. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

επεξεάδεη έληνλα ηηο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη ηελ πγεία ησλ ζπδχγσλ. ηνπο 

ζπδχγνπο, ε δπζαξέζθεηα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε ζρεηίδεηαη έληνλα 

κε ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε. Ζ πνηφηεηα ηεο έγγακεο ζρέζεο ήηαλ έλαο θξίζηκνο 

παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηελ επεκεξία ησλ ζπδχγσλ (Son et al.,2012). 

    Οη βηνςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο ηνπ αζζελνχο ζηε θνηλσληθή ζθαίξα ηνπ 

ζπδχγνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα επεξεάζνπλ ηε ςπρνινγηθή 

δπζθνξία ηνπ ζπδχγνπ. Ζ ζπδπγηθή δπζθνξία ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο.      
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Ζ ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ή φρη κε ηε ζπδπγηθή 

δπζθνξία (Son et al.,2012). 

    Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ αλαθέξεη φηη κεηά απφ έλα θαξδηαθφ επεηζφδην, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμία είλαη πην εμαζζελεκέλε ζε ζπδχγνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αζζελείο. Γηα παξάδεηγκα νη Moore et al., βξήθαλ φηη νη ζχδπγνη ησλ αζζελψλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε bypass ζηεθαληαίαο λφζνπ βίσζαλ άγρνο, 

θαηάζιηςε θαη ζιίςε γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαβνιή ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ εηαίξνπ. Απνδίδνπλ ηα επξήκαηά ηνπο ζηελ απμεκέλε 

αβεβαηφηεηα πνπ έρνπλ νη ζχδπγνη κεηά απφ ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαξδίαο ζηνπο 

εηαίξνπο ηνπο θαη ζηε κεηαβαιιφκελε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ θαη ζηελ 

αβεβαηφηεηα ηεο πεξηφδνπ απνθαηάζηαζεο. Μπνξεί νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή εκθαλίδνπλ έλα νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ λα 

επσθειεζνχλ απφ ην λα είλαη ην επίθεληξν απφ ην ζχζηεκα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ελψ νη ζχδπγνη θαη ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απνκνλψλνληαη απφ 

ηελ ππνζηήξημε ηεο νκάδαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη , θαηά ζπλέπεηα, 

βηψλνπλ θησρφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή αλάξξσζε ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο (Dracup 

et al., 2004). 

    Δπηπιένλ, νη ζχδπγνη νη νπνίνη βηψλνπλ κεγαιχηεξε δηέγεξζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπγθξνχζεσλ έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν  θίλδπλν κείσζεο ηεο ζπδπγηθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη θησρφηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 

Δίλαη πηζαλφ ηα δεπγάξηα πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα επηιχζνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο είλαη 

πην πηζαλφ λα έρνπλ πνιιά  επεηζφδηα ηαρπθαξδίαο θαη πίεζεο ηνπ αίκαηνο. Σα 

δεπγάξηα πνπ έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη πηζαλφ λα 

έρνπλ ιηγφηεξα επεηζφδηα πνπ απμάλνπλ ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη ην θαξδηαθφ ξπζκφ 

(Deeter & Rankin-Esquer, 2000). 
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    Οη ζχδπγνη απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο νκάδαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

γη’ απηφ πξέπεη λα ππελζπκίδεηαη φηη ν/ε ζχδπγνο δεη ηελ εκπεηξία ηνπ λα δηαγλσζζεί 

κε ρξφληα απεηιεηηθή γηα ηε δσή ηνπ αζζέλεηα. πρλά, απηνί νη ζχδπγνη είλαη 

παληξεκέλνη ρξφληα. Οη ξφινη κπνξεί λα αληηζηξαθνχλ ή λένη ξφινη , φπσο ηνπ 

θξνληηζηή, κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ θαηά ηε θάζε ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο. Οη άλδξεο 

κπνξεί λα αηζζάλνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε εξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ 

ζπηηηνχ, ελψ νη γπλαίθεο νη νπνίεο έρνπλ παξαδνζηαθνχο ξφινπο κπνξεί λα 

πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ πάληα απφ ηνπο 

ζπδχγνπο (Dracup et al., 2004). 

    Γηα ηνλ/ηελ πγηή ζχδπγν, ππάξρεη πάληα πεξηζζφηεξε δνπιεηά απφ ηε ζηηγκή πνπ 

απηφο/ή πξνζπαζεί λα αλαιάβεη ηνπο ξφινπο πνπ γεκίδνπλ ην άιιν πξφζσπν, θαζψο 

θαη ηε παξνρή θξνληίδαο γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Με δεδνκέλε 

ηελ απεηιή γηα ηε δσή, ζπρλέο λνζειείεο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ αλεζπρίεο 

ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζε αζζελείο θαη ζπδχγνπο. Οη αζζελείο κπνξεί λα κελ είλαη 

ζε ζέζε λα επηζηξέςνπλ πάιη ζην ίδην είδνο ηεο εξγαζίαο, κπνξεί λα ζέινπλ λα 

πάξνπλ κηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ή κπνξεί λα επέιζεη θαηάζιηςε θαη λα κελ 

κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο αλεζπρίεο έρνπλ ήδε 

πξνζηεζεί ζην καθξχ θαηάινγν ησλ αλεζπρηψλ. Σέινο, ε ρξφληα αζζέλεηα κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δηαηαξαρή ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ηεο νηθνγέλεηαο. Οη νηθνγελεηαθέο 

ξνπηίλεο πξέπεη λα εγθαηαιεηθζνχλ θαη νη ζχδπγνη λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη λα αλαιάβνπλ πνιιά απφ ηα θαζήθνληα απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ην ελ ιφγσ πξφζσπν. 

    Οη εξεπλεηέο έρνπλ βξεη φηη αλ θαη φινη νη θξνληηζηέο έδεημαλ ηελ επηζπκία λα 

παξάζρνπλ θξνληίδα θαη λα εθηειέζνπλ ην ξφιν θξνληηζηή, πνιινί απφ απηνχο 

βίσζαλ ηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηεο παξνρήο θξνληίδαο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ 
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επεξεάδνπλ ην θαζεκεξηλφ ηνπο πξφγξακκα, ηελ πγεία θαη ηα νηθνλνκηθά. Οη 

θξνληηζηέο πνπ ήηαλ απξνεηνίκαζηνη γηα ην ξφιν θξνληίδαο ,βίσζαλ πεξηζζφηεξεο 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ελψ απηνί πνπ είραλ πςειφ επίπεδν αληηιεπηνχ ειέγρνπ είραλ 

βειηησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία  (Dracup et al., 2004). 

3.2. πλέπεηεο 

    Τπάξρεη κηα απμαλφκελε βηβιηνγξαθία πνπ εζηηάδεη ζηα δεπγάξηα θαη ηε θαξδηαθή 

λφζν. Αζζελείο κε πξνρσξεκέλε θαξδηαθή αλεπάξθεηα (HF) έρνπλ πνιινχο ιφγνπο 

λα αηζζάλνληαη ζεκαληηθή δπζθνξία. Οη αξλεηηθέο αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο, ε αλαγθαζηηθή ζπληαμηνδφηεζε, ε κεησκέλε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, ε 

θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα είλαη φια αηπρήο ζπλέπεηεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο λφζνπ ππνζηεξίδνληαο έηζη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ 

θάζε ρξφλν (Dracup et al., 2004). 

    Φαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζεηξά απφ ηξφπνπο ζηνπο νπνίνπο ν γάκνο ή ην λα έρνπλ 

εξσηηθφ ζχληξνθν, κπνξεί λα παίμεη έλα ξφιν είηε απμάλνληαο είηε κεηψλνληαο ηνλ 

θίλδπλν ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαζψο θαη ην θαζνξηζκφ ηεο επηηπρίαο ηεο πεξηφδνπ 

αλάθηεζεο. Οη κεηαβιεηέο πνπ παίδνπλ ξφιν πεξηιακβάλνπλ ηε ζεξαπεία, ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηε γεληθή ζπκκφξθσζε κε ηε ζεξαπεία, ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, ηα 

ξπζκηζηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην ζηξεο, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηελ 

νηθνγελεηαθή ζχγθξνπζε, ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο νηθνγέλεηαο/ ζπδχγνπ θαη ην 

θάπληζκα (Deeter & Rankin-Esquer, 2000). 

    Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επεμία ησλ ζπδχγσλ είλαη ζεκαληηθή ελ κέξεη επεηδή ε 

νηθνγέλεηα είλαη ε απφιπηε κνλάδα θξνληίδαο. Οη ζχδπγνη ησλ αζζελψλ κε ρξφληα 

πξνβιήκαηα πγείαο, ζπρλά ππνρξενχληαη λα είλαη θξνληηζηέο. Γπζηπρψο, νη 

απαηηήζεηο ηεο θξνληίδαο γηα έλα αγαπεκέλν πξφζσπν κε ζσκαηηθή αλαπεξία κπνξεί 

λα κεηψζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία ηνπ ζπδχγνπ θαη κπνξεί λα ζέζεη ζε απμεκέλν 
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θίλδπλν ην ζχδπγν γηα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο θαη ζλεζηκφηεηα (Dracup et al., 

2004). 

    Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα πνπ δνπλ κέζα ζε κηα ππνζηεξηθηηθή 

ζρέζε είλαη πην πηζαλφλ λα ιάβνπλ ελζάξξπλζε απφ ην ζχληξνθφ ηνπο λα 

ζηακαηήζνπλ ην θάπληζκα, λα αζθνχληα θαη λα κεηψζνπλ ηε ρνιεζηεξφιε. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ιάβνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε  

απφ έλα επξχ θάζκα αλζξψπσλ (π.ρ., θίινπο, ζπλεξγάηεο, θ.ι.π.), θαίλεηαη πηζαλφ φηη 

ηη λα είζαη παληξεκέλνο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο ιήςεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο (Deeter & Rankin-Esquer, 2000). 

    Έρεη ππάξμεη απμεκέλε πξνζνρή γηα ην ξφιν ελφο νηθείνπ ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

πγεία θαη ηελ αζζέλεηα. Οη ζχδπγνη θαζψο θαη νη ζρέζεηο ηνπο , έρνπλ απνδεηρζεί λα 

έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πγείαο 

θαζψο θαη ζηε πξνζήισζε κε ηηο ηαηξηθέο ζπζηάζεηο. Οη θαιχηεξεο ζπλήζεηεο 

θαξδηαγγεηαθήο πγείαο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε κεηαβιεηέο ησλ δεπγαξηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θαιχηεξε ζπκκφξθσζε ζε έλα θάξκαθν γηα ηε πίεζε ηνπ αίκαηνο έρεη 

βξεζεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πςειφηεξε ζπδπγηθή πξνζαξκνγή. ηελ θαξδηαθή 

απνθαηάζηαζε, έλαο αξηζκφο κειεηψλ δείρλνπλ φηη έρνληαο έλα ζχδπγν ζε αληίζεζε 

ηνπ λα είζαη κφλνο, δηαδεπγκέλνο ή ρσξηζκέλνο, βειηηψλεη ηελ ηήξεζε ησλ 

ζεξαπεηψλ γηα ηε θαξδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα 

κειέηε, άγακνη αζζελείο, ζε ζχγθξηζε κε παληξεκέλνπο αζζελείο, ήηαλ ζεκαληηθά 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα πνπ ππνδειψλεη φηη ε θαηάζηαζε ηεο 

ζρέζεο δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζε πξνγξάκκαηα αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Baucom & Sher, 2001). 

    Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηε ζεξαπεία έρεη βξεζεί ,επίζεο, φηη απμάλεη ηνλ θίλδπλν 

ζλεζηκφηεηαο θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην λα είλαη παληξεκέλνη επεξεάδεη ηε 
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πξνζήισζε ζηε ζεξαπεία. Γεληθά ,ην λα είλαη παληξεκέλνη απμάλεη ζεκαληηθά ηηο 

πηζαλφηεηεο ν αζζελήο λα ζπκκεηάζρεη θαη λα νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα 

απνθαηάζηαζεο. Χζηφζν, ν βαζκφο ππνζηήξημεο ελφο ζπδχγνπ γηα ηε ηήξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επίζεο παίδεη ξφιν. ε κηα μερσξηζηή έξεπλα, νη αζζελείο ησλ νπνίσλ 

νη ζχδπγνη είραλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ζπδπγηθή ππνζηήξημε έδεημαλ 

κεγαιχηεξε πξνζήισζε ζηε ζεξαπεία απφ ηνπο αζζελείο ησλ νπνίσλ νη ζχδπγνη 

είραλ ρακειή βαζκνινγία ζηε ζπδπγηθή ππνζηήξημε (Deeter & Rankin-Esquer, 

2000). 

    Έρνληαο έλα ζχδπγν πνπ είλαη άξξσζηνο θαη κε αλαπεξία κπνξεί λα είλαη κηα 

ζεκαληηθή πεγή αγσλίαο γηα ην ζχληξνθφ ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ ε ζπδπγηθή αζζέλεηα 

απαηηεί ηελ ελεξγφ θξνληίδα ππνζηήξημεο απφ ην ζχληξνθφ ηνπο. Ζ βηβιηνγξαθία γηα 

ηε παξνρή θξνληίδαο ππνζηεξίδεη φηη νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θξνληίδαο 

νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζε ιεηηνπξγηθέο αλαπεξίεο θαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ζε ζρεηηθέο απαηηήζεηο θξνληίδαο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

θξνληίδαο, νη ζχδπγνη είλαη εθηεζεηκέλνη ηφζν ζε ζσκαηηθή φζν θαη ζε ςπρηθή 

ηαιαηπσξία ηνπ άξξσζηνπ ζπληξφθνπ ηνπο (Schulz et al., 2009). 
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4.ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ 

    Ζ θαηάζιηςε είλαη κηα δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο, πνπ απνηειείηαη απφ έλα 

ζπλδπαζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξεκβαίλνπλ ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ γηα λα 

εθηειεί κέξα κε ηε κέξα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ (Konstam, 2005). Ζ κείδσλ θαηάζιηςε 

είλαη κηα δηαηαξαρή ζηελ νπνία ην άηνκν βηψλεη ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ σο απνηέιεζκα ηεο θαηάζιηςεο (Bennett, 2010). 

    Ζ δηάγλσζε ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο απαηηεί ηελ παξνπζία 5 ή πεξηζζνηέξσλ απφ 

ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα γηα κηα πεξίνδν 2 εβδνκάδσλ : (1) θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, 

(2) ζεκαληηθά κεησκέλν ελδηαθέξνλ ή επραξίζηεζεο ζε φιεο ή ζρεδφλ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, (3) ζεκαληηθή απψιεηα ή αχμεζε βάξνπο, ή κείσζε ή αχμεζε ηεο 

φξεμεο, (4) αυπλία ή ππεξππλία, (5) θφπσζε ή απψιεηα ελέξγεηαο, (6) αηζζήκαηα 

αλαμηφηεηαο ή ππεξβνιηθή ή αθαηάιιειε ελνρή, (7) κεησκέλε ηθαλφηεηα ζθέςεο ή 

ζπγθέληξσζεο ή αλαπνθαζηζηηθφηεηα, (8) επαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο ζαλάηνπ, 

απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ή απφπεηξα απηνθηνλίαο. Έλα απφ ηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ή απψιεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο ή ηεο 

επραξίζηεζεο θαη ηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ κηα αιιαγή ζηε 

ιεηηνπξγία πνπ νδεγνχλ ζηελ θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή ή άιιε δηαηαξαρή ηεο δσήο 

(Konstam, 2005). Με άιια ιφγηα, πξέπεη λα είλαη επαξθνχο ζνβαξφηεηαο λα 

επεξεάδεη ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο (Blumenthal & Smith, 2011). 

    Απφ φινπο ηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο , ε θαηάζιηςε έρεη ιάβεη πεξηζζφηεξν 

ηελ πξνζνρή ηεο έξεπλαο θαηά ηε ηειεπηαία δεθαεηία (Blumenthal & Smith, 2011). Ζ 

θαηάζιηςε είλαη ε πην δηαδεδνκέλε ςπρηαηξηθή θαηάζηαζε, βξίζθνληάο ηε ζπλεπήο 

ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ ππνηξνπή θαη ε επαλεκθάληζε , κεηά απφ επηηπρή ζεξαπεία ηεο 

θαηάζιηςεο, είλαη θνηλά (Konstam, 2005). 
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4.1.Καηάζιηςε θαη θαξδηαθή λόζνο 

    ε κηα πξνεγνχκελε έξεπλα ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη κεηαμχ ησλ θαξδηνπαζψλ 

έδεημε κηα έλσζε ηεο θαηάζιηςεο κε ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (Vogelzangs et al., 

2010). 

    Τπάξρνπλ απμαλφκελα ζηνηρεία φηη ν επηπνιαζκφο ηεο θαηάζιηςεο είλαη πςειφο 

θαη κπνξεί λα απμάλεηαη ζε άηνκα κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Ο επηπνιαζκφο ηεο 

θαηάζιηςεο κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θπκαίλεηαη απφ 15% έσο 

36% αλ θαη έρνπλ αλαθεξζεί πςειφηεξα πνζνζηά φπσο ην 77,5%. Σν πνζνζηφ ηεο 

θαηάζιηςεο ζηα άηνκα πνηθίιιεη αλάινγα κε ην πιεζπζκφ πνπ κειεηήζεθε, ηε 

κέζνδν δηάγλσζεο θαη ηε θαηάζηαζε ηεο θαηάζιηςεο. Δπηπξφζζεηα, αλέθεξε φηη ηα 

πνζνζηά θαηάζιηςεο πνηθίιινπλ κε βάζε ηα πιαίζηα ζηα νπνία αμηνινγνχληαη 

(Konstam, 2005). 

    Ζ θαηάζηαζε λνζειείαο επεξεάδεη ηηο αλαθνξέο ηεο θαηάζιηςεο. Έλα ζρεηηθά 

ζηαζεξφ εχξεκα είλαη φηη νη αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη κε HF αλαθέξνπλ 

πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο απ’ φηη νη εμσηεξηθνί αζζελείο. Μεηαμχ ησλ 

λνζειεπφκελσλ αζζελψλ κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ηα πνζνζηά θαηάζιηςεο 

θπκάλζεθαλ απφ 13,9% έσο 77,5%. Αλάκεζα ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο κε HF ,ηα 

πνζνζηά θαηάζιηςεο θπκαίλνληαλ απφ 13% έσο 48% (Konstam, 2005). 

    Σα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα είλαη πην 

δηαδεδνκέλα απ’ φηη ζηα πγηή άηνκα ή κεηαμχ απηψλ κε άιιεο ρξφληεο αζζέλεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη άιισλ κνξθψλ ηεο λφζνπ ηεο θαξδίαο. Αζζελείο κε 

θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ζνβαξά ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ δηπιάζην θίλδπλν 

ιεηηνπξγηθήο έθπησζεο, ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα. Οκνίσο , εθείλνη κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα έρνπλ ηξεηο θνξέο 
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κεγαιχηεξν θίλδπλν επαλεηζδνρήο θαη δχν θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν ζαλάηνπ απφ 

εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Chung et al., 2009). 

    Σα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα κπνξεί επίζεο λα αιιάμνπλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, αλάινγα κε ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο θαη ηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λνζειείαο θαη 4-6 εβδνκάδεο κεηά ην εμηηήξην. Ζ θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη 

επίζεο κε ηελ ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. Ζ βαζηθή 

ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο δχζπλνηαο ζε θαηάζηαζε εξεκίαο, 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηε θαηάζιηςε (Konstam, 2005). 

    Ζ θαηάζιηςε είλαη ζπρλή κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε θαξδηαθή λφζν, ηδηαίηεξα κεηά 

απφ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 1 ζηνπο 5 αζζελείο λα 

πιεξνχλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Ζ θαηάζιηςε είλαη επίζεο 3 θνξέο πην ζπρλή ζε 

αζζελείο κεηά απφ έλα νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζε ζρέζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ. Ζ αξρηθή έξεπλα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη CVD ήηαλ 

σζνχκελε απφ παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ φηη ε θαηάζιηςε 

δηαγηγλψζθεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο γηα ηε ζηεθαληαία λφζν θαη έηζη 

ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά απμεκέλν θίλδπλν ζαλάηνπ εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο 

(Blumenthal & Smith, 2011). 
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4.2.Πνηόηεηα δσήο θαη θαηάζιηςε 

    Οη αζζελείο κε ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη νη ζχδπγνη ηνπο αληηκεησπίδνπλ 

πνιιά δχζθνια δεηήκαηα. Σα εμνπζελσηηθά θπζηθά ζπκπηψκαηα, νη κεηαβνιέο ζην 

ξφιν, νη ζπρλέο λνζειείεο, ε αλαγθαζηηθή ζπληαμηνδφηεζε, ε νηθνλνκηθή πίεζε θαη ε 

αλαζηάησζε ησλ ζπλήζσλ πεγψλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ραξαθηεξίδνπλ ηε πνξεία 

ηεο λφζνπ. Όιεο απηέο νη αιιαγέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή θαηάζιηςε 

θαη κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ζηνπο αζζελείο θαη ζηνπο ζπδχγνπο, νη νπνίεο 

κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα απμάλνπλ ηα πνζνζηά λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ησλ 

αζζελψλ (Martensson et al., 2003). 

    Οη αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη νη ζχδπγνί ηνπο έρνπλ ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα θαη πνηφηεηα δσήο κε ηνπο αζζελείο λα βηψλνπλ ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξε θαηάζιηςε θαη ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο απφ ηνπο ζπδχγνπο. Έηζη, ηα 

θπζηθά ζπκπηψκαηα ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ ζηνπο 

αζζελείο αιιά απηφ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη θάζε ζχδπγνο έρεη θαθή ςπρηθή 

πνηφηεηα δσήο. Σν γεγνλφο φηη ηα δεπγάξηα δελ έρνπλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή ςπρηθή 

πνηφηεηα δσήο, αθφκε θαη αλ κφλν έλαο απφ απηνχο είρε θαξδηαθή αλεπάξθεηα, 

πξνηείλεη φηη ε αζζέλεηα πιήηηεη ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ηε ςπρνινγηθή 

επεκεξία ησλ παληξεκέλσλ δεπγαξηψλ (Martensson et al., 2003). 

    Μεηά απφ έλα έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, νη αζζελείο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν 

θίλδπλν θαηάζιηςεο απ’ φηη ηα πγηή άηνκα θαη ε θαηάζιηςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάξξσζεο απφ έλα ΜΗ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο θαθήο έθβαζεο. ην βαζκφ πνπ 

κηα νηθεία ζρέζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ ζπδχγνπ, 

είλαη πηζαλφ φηη ν θίλδπλνο γηα θαηάζιηςε ζα πξέπεη λα κεησζεί. ε επαιήζεπζε ηεο 

παξαπάλσ ππφζεζεο, έρεη βξεζεί φηη ε ζπδπγηθή ππνζηήξημε εληζρχεη ηε ςπρνινγηθή 

ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ θαηά ηελ αλάξξσζε απφ έλα νμχ θαξδηαθφ γεγνλφο. Έηζη, 
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έλαο γάκνο ή κηα νηθεία ζρέζε, κπνξεί λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο CHD απφ 

ηελ πξφιεςε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ή/θαη ησλ ζπκπησκάησλ άγρνπο 

(Deeter & Rankin-Esquer, 2000). 

    Οκνίσο, κηα ζρέζε πνπ ζπκβάιιεη ζηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα είλαη πηζαλφ λα 

απμήζεη ηνλ θίλδπλν κειινληηθψλ θαξδηαθψλ γεγνλφησλ. Ζ νηθνγελεηαθή δηρφλνηα 

έρεη βξεζεί λα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηε θαηάζιηςε. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη είηε ε 

θαηάζιηςε είηε ε νηθνγελεηαθή δηρφλνηα κπνξεί λα είλαη ελδερνκέλσο ε αηηία ηνπ 

άιινπ θαη θαίλεηαη φηη ε νηθνγελεηαθή δηρφλνηα κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκεχζεη σο 

παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ζηεθαληαία λφζν (Deeter & Rankin-Esquer, 2000). 

    Δπηπιένλ, ηα ζπδπγηθά πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ην θαξδηαθφ γεγνλφο 

ηείλνπλ λα γίλνπλ ρεηξφηεξα κεηά ην επεηζφδην. Δίλαη επνκέλσο πηζαλφ φηη έλα ηέηνην 

άηνκν πξηλ απφ έλα θαξδηαθφ ζπκβάλ ζα είλαη ζε αθφκα πςειφηεξν θίλδπλν λα 

παξνπζηάζεη θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθακςεο απ’ φηη εάλ 

απηφο/ή δελ είρε θακία πξνυπάξρνπζα νηθνγελεηαθή δπζθνξία (Deeter & Rankin-

Esquer, 2000). 
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5. ΑΓΥΟ 

    Άγρνο είλαη κηα αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αληίιεςε απεηιήο ηνπ αηφκνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αληηιεπηή αδπλακία 

πξφβιεςεο, ειέγρνπ ή λα απνθηήζνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζε δεδνκέλεο 

θαηαζηάζεηο (Konstam, 2005). 

    Άγρνο είλαη κηα μερσξηζηή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία πνπ έρεη γλσζηηθά, 

λεπξνβηνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ζηνηρεία, θαη απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ελφο αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ. Όπσο, θαη κε άιια ζπλαηζζήκαηα, 

επηηξέπεη ηελ επειημία ησλ αληηδξάζεσλ ζπκπεξηθνξάο ζε έλα κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ. Σν άγρνο ζεσξείηαη κηα πξνζαξκνζηηθή δηαδηθαζία κέρξη πνπ ην κέγεζνο 

ή ε εκκνλή ην θαζηζηνχλ κηα δπζιεηηνπξγηθή απάληεζε πνπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο (Konstam, 2005). 

   Σν άγρνο είλαη κία θαηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, 

ζπλνδεπφκελα απφ ζσκαηηθά ελνριήκαηα, φπσο πξνθάξδηνπο παικνχο θαη εθίδξσζε, 

ηα νπνία ππνδειψλνπλ ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν 

άγρνο επεξεάδεη ηε γλσζηαθή ηθαλφηεηα θαη ηείλεη λα πξνθαιεί παξακφξθσζε ηεο 

αληίιεςεο (Sadock & Sadock, 2007). 

    Σν άγρνο είλαη ε αληίδξαζε ζε κία απεηιή πνπ είλαη άγλσζηε, αζαθήο ή 

ζπγθξνπζηαθή (Sadock & Sadock, 2007). Τπάξρεη ζε έλα ζπλερέο απφ θπζηνινγηθφ 

ζε παζνινγηθφ θαη ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ δηαηαξαρέο άγρνπο φπσο ε δηαηαξαρή 

παληθνχ, ην θνβηθφ άγρνο, ην γεληθεπκέλν άγρνο, νη αληηδξάζεηο άγρνπο θαη ην ρξφλην 

άγρνο (Konstam, 2005). 
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5.1. Άγρνο θαη θαξδηαθή λόζνο 

   Σν άγρνο έρεη ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλε θαξδηαθή ζλεζηκφηεηα, αλ θαη ηα επξήκαηα 

είλαη πνιχ ιηγφηεξν ζπλεπή θαη θαίλεηαη λα εμαξηψληαη ,ελ κέξεη, απφ ηε ζνβαξφηεηα 

ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. Οη αγρψδεο δηαηαξαρέο σο θαηεγνξία είλαη επίζεο πνιχ 

πην εηεξνγελείο απ’ φηη ε MDD θαη πεξηιακβάλνπλ πνηθίιεο δηαγλψζεηο (φπσο ε 

γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή, ε θνηλσληθή θνβία, ην θνβηθφ άγρνο, ε 

ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη ε δηαηαξαρή κεηα-ηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο). Αξθεηέο πξννπηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε θιηληθή δηάγλσζε δηαηαξαρψλ 

άγρνπο θαζψο θαη ε αχμεζε ζπκπησκάησλ άγρνπο, κπνξεί λα είλαη πξνγλσζηηθή ησλ 

επεηζνδίσλ Ν (Blumenthal & Smith, 2011). 

    Αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα έρνπλ νκνίσο πςειφηεξα ή ρεηξφηεξα επίπεδα 

άγρνπο. Αλ θαη ην άγρνο κπνξεί λα είλαη κία αλακελφκελε θαη αθφκε θαη θπζηνινγηθή 

αληίδξαζε ζηε δηάγλσζε ζνβαξψλ ρξφλησλ αζζελεηψλ, φπσο ε HF, ην άγρνο ζε 

αζζελείο κε θαξδηαθή λφζν δελ είλαη θαινήζεο, αλ επηκείλεη ή είλαη ππεξβνιηθφ 

(Konstam, 2005). 

5.2.Πνηόηεηα δσήο θαη άγρνο 

    Δλψ ε θνηλσληθή ππνζηήξημε κπνξεί λα παξέρεη κηα ζεηξά απφ νθέιε, ππάξρεη 

επίζεο ε αλαγλψξηζε φηη ην θνηλσληθφ δίθηπν κπνξεί λα είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή 

άγρνπο. Χζηφζν, ε ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ ηα άηνκα, ν έλαο γηα ηνλ άιιν, ζπάληα 

εκθαλίδεηαη ζε κία κφλν θαηεχζπλζε. Όηαλ έλα άηνκν είλαη ζε κηα ζρέζε (ηδίσο κία 

νηθεία, φπσο ν γάκνο), νη δχν εηαίξνη γεληθά ρξεηάδνληαη ή πεξηκέλνπλ ππνζηήξημε ζε 

δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο (Deeter & Rankin-Esquer, 2000). 

    Σν άηνκν πηζαλφ λα έρεη ράζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο (π.ρ., αλ ππνηεζεί φηη 

ν αζζελήο, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, εζηηάδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο) 

θαη ν αζζελήο ελδέρεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε πεγή ππνζηήξημεο απφ ην ζχληξνθφ ηνπ.  
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Έηζη ,ν ζχληξνθνο είλαη πηζαλφ λα βξεζεί αληηκέησπνο κε ηελ επζχλε λα παξέρεη 

κεγάιε ππνζηήξημε ζηνλ αζζελή ρσξίο αληαπφδνζε. Έλαο πξφζζεηνο παξάγνληαο 

άγρνπο είλαη φηη ν αζζελήο, αλ ν ζχληξνθνο εθθξάζεη ηελ αλάγθε γηα ππνζηήξημε ή 

φρη, κπνξεί λα εκθαλίζεη  κηα αίζζεζε πνπ δελ πιήξε ηηο αλάγθεο ηνπ ή ηνπ 

ζπληξφθνπ θαη λα αηζζάλνληαη κία αίζζεζε απνγνήηεπζεο θαη απειπηζίαο (Deeter & 

Rankin-Esquer, 2000). 

    Δπεηδή, νη ρξφληεο πηέζεηο είλαη ζηαζεξέο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα ππνκείλνπλ. Έηζη, ηα δεπγάξηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ρξφληεο ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο ζα βηψζνπλ πην αξλεηηθά νηθνγελεηαθά απνηειέζκαηα 

απφ ηελ αξρή ηνπ γάκνπ. Πεξαηηέξσ, ζην βαζκφ πνπ νη ρξφληεο πηέζεηο δεκηνπξγνχλ 

κηα ζηαζεξή απψιεηα πφξσλ απφ έλα δεπγάξη, παξεκπνδίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ελφο 

δεπγαξηνχ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο. Σα δεπγάξηα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζέζεηο 

εξγαζίαο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, γηα παξάδεηγκα, 

είλαη πηζαλφ λα έρνπλ ιηγφηεξν ρξφλν θαη ελέξγεηα γηα λα αθηεξψζνπλ ζηηο 

ξνκαληηθέο θαη ζπλαξπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, κπνξνχκε λα αλακέλνπκε φηη 

ην ρξφλην ζηξεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηφζν ηελ επηδείλσζε φζν θαη ηε θαθή πνηφηεηα 

ηεο ζρέζεο (Revenson, 2005). 

    Χζηφζν, αθφκε θαη γη’ απηνχο ηνπο ζπδχγνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο ζρέζεηο ηνπο, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα 

θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν, κεξηθέο νηθνγέλεηεο ή νη ζχδπγνη κπνξεί λα 

θάλνπλ πξνζπάζεηεο ζηήξημεο πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα άγρνπο ζηνλ αζζελή. Γηα 

παξάδεηγκα, νη ζχδπγνη κπνξεί λα γίλνληαη ππεξπξνζηαηεπηηθνί πξνο ηνλ αζζελή 

θαηά ηξφπν πνπ λα είλαη αγρσηηθνί. Δίλαη εχθνιν λα θαληαζηεί θαλείο πσο αθφκα θαη 

νη ζχδπγνη πνπ λνηάδνληαη πξαγκαηηθά γηα ηνλ αζζελή κπνξεί λα αλαπηχμνπλ απηά ηα 

είδε ησλ κε βνεζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Deeter & Rankin-Esquer, 2000). 
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    πλνςίδνληαο, ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο ζηελέο ζρέζεηο κε ηε κείσζε 

ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα CHD. Ζ ζπδπγηθή ππνζηήξημε ή ε νηθεία ζρέζε είλαη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε ζεξαπεία, γηα ηελ παξνρή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο θαζψο θαη γηα ηα ξπζκηζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ άγρνπο. 

Τπάξρνπλ επίζεο απνδείμεηο φηη νη κεηαβιεηέο γηα ην δεπγάξη φπσο ε ζχγθξνπζε ,ε 

αξλεηηθφηεηα θαη ε επίδξαζε ηεο ερζξφηεηαο γηα ηε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ ζπκβάιιεη 

ζηελ αχμεζε ησλ λέσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ (Deeter & 

Rankin-Esquer, 2000). 
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6.ΔΙΑΦΟΡΕ ΦΤΛΧΝ 

    Οη αληηιήςεηο γηα ηελ αζζέλεηα ,κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ηελ ίδηα θαηάζηαζε θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ ,εκθαλίδνληαη λα πνηθίιινπλ επξέσο, πξνζδίδνληαο 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά πξνζθφιιεζεο θαη ηε ιεηηνπξγηθή 

αλάθηεζε (Grace et al., 2005). 

    Οη αληηιήςεηο ηεο αζζέλεηαο πεγάδνπλ απφ ην κνληέιν απηνξξχζκηζεο ηνπ 

Leventhal. Απηή ε ζεσξία πξνηείλεη φηη νη αζζελείο πνπ θάλνπλ αηζζεηή ηελ εκπεηξία 

γηα ηελ πγεία ηνπο, κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο γλψζεηο, πνπ νλνκάδνληαη αληηιήςεηο 

γηα ηελ αζζέλεηα, απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζηηο απαληήζεηο. Οη 

αληηιήςεηο ηεο αζζέλεηαο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο απφςεηο ησλ αλζξψπσλ 

ζρεηηθά κε ηα αίηηα ησλ ζπλζεθψλ πγείαο, αληηιήςεηο γηα (α) κηα νμεία, ρξφληα ή 

επεηζνδηαθή πνξεία, (β) ην πξνζσπηθφ έιεγρν, (γ) ηηο ζπλέπεηεο (π.ρ., νηθνλνκηθέο, 

ζρεζηαθέο) θαη (δ) ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε θαηάζηαζε επηδέρεηαη ην ζεξαπεπηηθφ 

έιεγρν ή αγσγή (Grace et al., 2005). 

    Ο ζχδπγνο ππφθεηληαη ζε πνιιέο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα πνπ θάπνηε ήηαλ ζην ξφιν ηνπ 

αζζελνχο. Χο απνηέιεζκα, νη ζχδπγνη λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο, φπσο θαηάζιηςε ή άγρνο. Δλψ ν αζζελήο βηψλεη 

άκεζα ην θαξδηαθφ επεηζφδην,  ν ζχδπγνο δεη κέζα ζε κηα παξάιιειε εκπεηξία εμίζνπ 

έληνλε κε ηελ εκπεηξία ηνπ αζζελνχο (Son et al., 2012). 

    Οη Martensson et al. (2003) δηαπίζησζαλ φηη, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ε 

πγεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πνηφηεηα δσήο πνπ βηψλνπλ ηφζν νη αζζελείο φζν θαη νη 

ζχδπγνη, δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ θαηάζιηςε θαη ε πνηφηεηα δσήο , πνπ 

αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο αζζελείο, δελ πξνβιέπνπλ ηελ θαηάζιηςε θαη ηε πνηφηεηα 

δσήο, πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, θαη αληηζηξφθσο.  
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    Καηά ηε ηειεπηαία δεθαεηία, ηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ έρνπλ ιάβεη απμεκέλε 

πξνζνρή ζηηο θνηλσληθέο θαη ηαηξηθέο επηζηήκεο. Έξεπλεο γηα ηελ πγεία 

απνθαιχπηνπλ φηη νη γπλαίθεο έρνπλ πςειφηεξν επηπνιαζκφ ζηα ςπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα φπσο ε θαηάζιηςε, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο. Ζ πεξίπησζε ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ είλαη παξάδνμε, θαζψο ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα 

ζεσξνχληαη παξαδνζηαθά φηη είλαη θπξίσο αλδξηθέο αζζέλεηεο, ελψ πξφζθαηεο 

κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ησλ γπλαηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα κεηά απφ κηα CVD είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ 

αλδξψλ. Οη γπλαίθεο αζζελείο ζεκείσζαλ ρεηξφηεξα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, 

θαηάζιηςε , άγρνο θαη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο (Jaarsveld 

et al., 2002). 

    ε γεληθέο γξακκέο, ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε αιθνφι θαη ην ππεξβνιηθφ βάξνο 

είλαη νη πην θνηλνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηνπο άλδξεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

ςπρνινγηθή δπζθνξία, ε πίεζε ηνπ ξφινπ θαη ε ιηγφηεξν εληαηηθή άζθεζε είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηζζφηεξν ησλ γπλαηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζπκπεξηθνξηθέο 

δηεξγαζίεο πξνζαξκνγήο ηεο πγείαο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο άλδξεο θαη 

νη δηαδηθαζίεο ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο κπνξεί λα είλαη πην ζρεηηθέο γηα ηηο 

γπλαίθεο (Jaarsveld et al., 2002). 

    χκθσλα κε ηνπο Jaarsveld et al. (2002), ηα ρακειφηεξα επίπεδα πνηφηεηαο δσήο 

ησλ γπλαηθψλ ζηαηηζηηθά εμεγνχληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ. Παξ’ φια απηά, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε ηε ρεηξφηεξε 

πνηφηεηα δσήο ησλ γπλαηθψλ κεηά ηελ θαξδηαγγεηαθή λφζν. ηε θιηληθή πξάμε, νη 

γπλαίθεο ζα έρνπλ ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο ,θαη αθφκα θη αλ είλαη ζηαηηζηηθά απηά 

ηα ρακειφηεξα επίπεδα, νη γπλαίθεο απνηεινχλ επάισηε νκάδα κε πην θπζηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη πεξηζζφηεξε δπζθνξία. 
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    Οη γπλαίθεο βηψλνπλ γεληθά κεγαιχηεξε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία απφ ηνπο 

άλδξεο θαη απηή ε ζπκπησκαηνινγία κπνξεί λα επεξεάζεη πεξηζζφηεξν ηελ αξλεηηθή 

πξφγλσζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο κπνξεί λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο ζε άλδξεο αζζελείο κε θαξδηαθή λφζν απ’ φηη ζηηο γπλαίθεο 

αζζελείο. Οη γπλαίθεο αζζελείο είλαη πην πηζαλφ λα πξνβάινπλ ηε θαηάζηαζή ηνπο σο 

ρξφληα θαη ην θχθιν ηεο ζεξαπείαο σο επεηζνδηαθφ. Οη άλδξεο είλαη πνιχ πην πηζαλφ 

λα δνπλ ηε θαηάζηαζή ηνπο σο ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο έιεγρν θαη λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηελ ζεξαπεία ηνπο απνηειεζκαηηθά ή λα ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Απηφ κπνξεί 

λα έρεη ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο  γηα ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία νη γπλαίθεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο, ζπλνιηθά θαίλεηαη λα έρνπλ 

ιηγφηεξν ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπο, ηεο πνξείαο ηνπο θαη ηεο ζεξαπείαο ηνπο 

(Grace et al., 2005). 

    Σν ζπδπγηθφ ζηξεο ζηηο γπλαίθεο ζρεηίδεηαη κε ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηελ εκκελνπαπζηαθή 

θαηάζηαζε, ηνλ αλζπγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο (Balog et al., 

2003). 

    Τπάξρνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο φηη ηα ζπδπγηθά πξνβιήκαηα θαηά 

θαλφλα ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία ησλ γπλαηθψλ θαη ηε θαθή 

πγεία. ε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο, νη γπλαίθεο γεληθά αλαθέξνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά ηνπ νηθνγελεηαθνχ άγρνπο θαη ζπγθξνχζεσλ θαη πςειφηεξν επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο. Μηα πξνεγνχκελε κειέηε απφ ηε πεξηνρή ηεο 

ηνθρφικεο δηαπίζησζε φηη νη άλδξεο βηψλνπλ ςπρνινγηθφ ζηξεο θαηά θχξην ιφγν 

ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο (82%) θαη ζπάληα ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Σα 

επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη νη γπλαίθεο είλαη πην επαίζζεηεο ζην ζηξεο κέζα 
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ζηελ νηθνγέλεηα απ’ φηη νη άλδξεο. Πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ην εξγαζηαθφ 

ζηξεο ζρεηηδφηαλ ηφζν ιίγν κε ηε θαηάζιηςε ζηηο γπλαίθεο. Απηφ δείρλεη φηη, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο, νη γπλαίθεο κπνξεί λα είλαη πην επάισηεο ζην άγρνο κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα απ’ φηη ζην εξγαζηαθφ ζηξεο (Balog et al., 2003). 

    πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα καο δείρλνπλ φηη ην ζπδπγηθφ ζηξεο ζηηο 

γπλαίθεο ζρεηίδεηαη κε ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα αλεμάξηεηα απφ ηε ζνβαξφηεηα 

ηεο θαξδηαθήο λφζνπ, θαζψο θαη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο ην θάπληζκα, ε 

θαζηζηηθή δσή, ε παρπζαξθία ην ρακειφ ΚΟΔ. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε ππνζηήξημε φηη ε 

θαηάζιηςε κπνξεί λα κεζνιαβήζεη γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζπδπγηθνχ άγρνπο γηα 

ζηεθαληαία παζνινγία (Balog et al., 2003). 
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7.ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΠΟΘΕΕΙ 

    Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα δνχκε πσο νη αζζελείο κε 

θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα θαη νη ζχδπγνί ηνπο βιέπνπλ ηελ αζζέλεηά ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, εμεηάζακε ηε πνηφηεηα δσήο ησλ ζπληξφθσλ φζνλ αθνξά ην άγρνο 

θαη ηε θαηάζιηςε ησλ αζζελψλ, ειέγρνληαο ηελ πνηφηεηα γάκνπ ησλ ίδησλ. Δπίζεο, 

εμεηάζακε ηε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ φζνλ αθνξά ην άγρνο θαη ηε θαηάζιηςε 

ησλ ζπδχγσλ, ειέγρνληαο ηελ πνηφηεηα γάκνπ ησλ ίδησλ. 

Τπόζεζε 1
ε
 : Ζ πνηφηεηα γάκνπ ησλ ζπληξφθσλ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο ησλ αζζελψλ 

Τπόζεζε 2
ε
: Ζ πνηφηεηα γάκνπ ησλ ζπληξφθσλ ζρεηίδεηαη κε ηε θαηάζιηςε ησλ 

αζζελψλ  

Τπόζεζε 3
ε
 : Ζ πνηφηεηα γάκνπ ησλ αζζελψλ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο ησλ ζπδχγσλ 

Τπόζεζε 4
ε
 : Ζ πνηφηεηα γάκνπ ησλ αζζελψλ ζρεηίδεηαη κε ηε θαηάζιηςε ησλ 

ζπδχγσλ 
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8.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

8.1Δείγκα Έξεπλαο 

    Σν δείγκα ηεο έξεπλάο καο ζπγθεληξψζεθε θπξίσο απφ δνκέο πγείαο. Αξρηθά 

απεπζπλζήθακε ζε 110 αζζελείο κε θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο. Αξλήζεθαλ ηε 

ζπκκεηνρή 31 άηνκα θαη απνρψξεζαλ, εθ ησλ νπνίσλ 7 άηνκα δελ ζπκπιήξσζαλ 

επαξθψο ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη έηζη απνθιείζηεθαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

Έηζη ,ην ηειηθφ καο δείγκα απνηειείηαη απφ 79 άηνκα. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ: 

    Απφ ηνπο 79 αζζελείο, νη 68 (86,1%) ήηαλ άληξεο θαη νη 11 (13,9%) γπλαίθεο. Οη 

ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαλ απφ 30 έσο 81 εηψλ, κε ην κέζν φξν λα βξίζθεηαη ζηα 60,5. 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ην ζπρλφηεξα ζπλαληψκελν κνξθσηηθφ επίπεδν ήηαλ ην 

ιχθεην κε πνζνζηφ 34,2%.  Σν 16,5% απνθνίηεζε απφ ην ηξηηάμην γπκλάζην, ην 

13,9% απνθνίηεζε απφ θάπνην ΑΔΗ, ην 11,4% απνθνίηεζε απφ ην δεκνηηθφ, ην 8,9% 

απνθνίηεζε απφ αλάινγεο ζρνιέο, ην 7,6% απνθνίηεζε απφ θάπνην ΣΔΗ θαη 

αθνινπζεί ην 3,8% πνπ απνθνίηεζε απφ ηάμεηο δεκνηηθνχ ή ηειείσζε θάπνην 

κεηαπηπρηαθφ. 

    Απφ ηνπο 79 ζπδχγνπο ησλ αζζελψλ, νη 10 (12,7%) ήηαλ άληξεο θαη νη 69 (87,3%) 

ήηαλ γπλαίθεο. Οη ειηθίεο ησλ ζπδχγσλ ησλ αζζελψλ θπκαίλνληαλ απφ 30 έσο 75 

εηψλ, κε ην κέζν φξν λα βξίζθεηαη ζην 56,6%. Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ην 

ζπρλφηεξα ζπλαληψκελν κνξθσηηθφ επίπεδν ήηαλ ην ιχθεην κε πνζνζηφ 36,7%. Σν 

31,7% απνθνίηεζε απφ ην δεκνηηθφ, ην 8,9% απνθνίηεζε απφ θάπνην ΑΔΗ, ην 7,6% 

απνθνίηεζε απφ θάπνην ΣΔΗ, ην 6,3% απνθνίηεζε απφ ην ηξηηάμην γπκλάζην, ην 3,8% 

απνθνίηεζε απφ θάπνην κεηαπηπρηαθφ θαη αλάινγεο ζρνιέο θαη ην 1,3% απφ ηάμεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ. 
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    Οη ηχπνη ησλ θαξδηαγγεηαθψλ αζζελεηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη αζζελείο ήηαλ: 

ζηεθαληαία λφζνο (16 άηνκα), έκθξαγκα (20 άηνκα), ρξφληα ππέξηαζε (8 άηνκα), 

αξηεξηαθά πξνβιήκαηα (7 άηνκα), κπαινλάθη (2 άηνκα), θνιπηθή καξκαξπγή (3 

άηνκα) θαη αθνινπζνχλ θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα φπσο αξξπζκίεο, ππέξηαζε, 

ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, κπνθαξδηνπάζεηα θ.ι.π. 

 

8.2. Φπρνκεηξηθά εξγαιεία 

    Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, φπνπ 

δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην 

θαξδηαγγεηαθφ ηνπο πξφβιεκα. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα απεπζπλφηαλ ζε αζζελείο κε 

θάπνην θαξδηαγγεηαθφ πξφβιεκα θαη ζηνπο ζπδχγνπο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ππέθεξαλ απφ δηάθνξνπο ηχπνπο θαξδηαγγεηαθψλ πξνβιεκάησλ ή αζζελεηψλ. 

    ε φηη αθνξά ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε ζηνπο αζζελείο 

εμεηάζακε έμε δηαζηάζεηο γηα ηελ αζζέλεηα: Σελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη αζζελείο γηα 

ηελ αζζέλεηά ηνπο ,δειαδή πσο ληψζνπλ θαη πσο αληηιακβάλνληαη ηελ αζζέλεηα ηνπο 

(κε εξσηήζεηο φπσο: «ε αζζέλεηά κνπ κε θάλεη ζπρλά λα ληψζσ αλήκπνξνο»), ηε 

ζηάζε ησλ ζπδχγσλ ηνπο, δειαδή ην βαζκφ ζηήξημεο πνπ  ζεσξνχλ φηη βηψλνπλ νη 

αζζελείο απφ κηα ζρέζε ή έλα γάκν (κε εξσηήζεηο φπσο: «πόςο ςυχνά ςασ ενθάρρυνε ή 

βοήθηςε να τηρείτε τισ οδηγίεσ του γιατροφ ςασ») θαη ην γάκν ,δειαδή ηε πνηφηεηα 

δσήο θαη ην βαζκφ επηπρίαο πνπ ζεσξνχλ φηη βηψλνπλ νη αζζελείο απφ κία ζρέζε ή 

έλα γάκν (κε εξσηήζεηο φπσο: «ε ζρέζε κνπ κε ην/ηε ζχληξνθφ κνπ κε θάλεη 

επηπρηζκέλν»). Σνλ πξνζσπηθφ έιεγρν, πνπ αθνξά ην βαζκφ ηνλ νπνίν ην άηνκν 

ζεσξεί φηη ειέγρεη ηελ αζζέλεηα ηνπ (κε εξσηήζεηο φπσο: «τα πράγματα που ςυνήθωσ 

με ευχαριςτοφςαν, εξακολουθοφν  να με ευχαριςτοφν»). Σελ πξνζσπηθφηεηα, πνπ έρεη 
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λα θάλεη κε ζπκπεξηθνξέο θαη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο ζπληίζεληαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο (κε εξσηήζεηο φπσο: «φηαλ αληηκεησπίδσ κηα θξίζηκε 

θαηάζηαζε , ζπλήζσο δηαηεξψ ηελ ςπρξαηκία κνπ»). Σηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηνπ 

αζζελνχο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαηξνθή, ηε γπκλαζηηθή αιιά θαη ην θάπληζκα 

(κε εξσηήζεηο φπσο: «ςε μια τυπική ημζρα, πόςεσ ‘μερίδεσ’ λαχανικών καταναλώνετε;»). 

    ε φηη αθνξά ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε ζηνπο ζπδχγνπο ησλ 

αζζελψλ εμεηάζακε έμε δηαζηάζεηο: Σελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη ζχδπγνη ησλ 

αζζελψλ, δειαδή θαηά πφζν αληηιακβάλνληαη ηελ αζζέλεηα ησλ ζπδχγσλ ηνπο (κε 

εξσηήζεηο φπσο: «η αςθζνειά του/τησ επιβάλλει περιοριςμοφσ ςε οτιδήποτε είναι 

ςημαντικό για μζνα»). Σελ ζηάζε ησλ ζπδχγσλ απέλαληη ζηελ αζζέλεηα ηνπ 

ζπληξφθνπ ηνπο, δειαδή ηνλ βαζκφ πνπ ζηεξίδνπλ ηνπο αζζελείο (κε εξσηήζεηο 

φπσο: «πόςο ςυχνά τον/την ενθαρρφνατε ή βοηθήςατε να τηρεί τισ οδηγίεσ του γιατροφ»). 

Σνλ πξνζσπηθφ έιεγρν, θαηά πφζν ,δειαδή, νη ζχδπγνη ησλ αζζελψλ ειέγρνπλ ηα 

αηζζήκαηά ηνπο σο πξνο ηελ αζζέλεηα ησλ ζπληξφθσλ ηνπο (κε εξσηήζεηο φπσο: «τα 

πράγματα που ςυνήθωσ με ευχαριςτοφςαν, εξακολουθοφν να με ευχαριςτοφν»). Σελ 

πξνζσπηθφηεηα, πνπ έρεη λα θάλεη κε ζπκπεξηθνξέο θαη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο 

νπνίεο ζπληίζεληαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπδχγνπ ηνπ αζζελνχο (κε εξσηήζεηο φπσο: 

«ράλσ εχθνια ηελ εξεκία κνπ φηαλ θάηη κνπ πάεη ζηξαβά»). Σνλ γάκν, δειαδή ηε 

πνηφηεηα δσήο θαη ην βαζκφ επηπρίαο πνπ ζεσξνχλ φηη βηψλνπλ νη ζχδπγνη ησλ 

αζζελψλ απφ κία ζρέζε ή έλα γάκν (κε εξσηήζεηο φπσο: «η ςχζςη μου με το/τη 

ςφντροφό μου είναι πολφ ςταθερή»). Σηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηνπ ηνπ ζπδχγνπ ηνπ 

αζζελνχο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαηξνθή, ηε γπκλαζηηθή αιιά θαη ην θάπληζκα 

(κε εξσηήζεηο φπσο: «ζε κηα ηππηθή εκέξα, πφζεο ‘κεξίδεο’ ιαραληθψλ 

θαηαλαιψλεηε;»). 
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    Απφ φια ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ έξεπλα, ε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα ζα παξνπζηάζεη κφλν ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ην άγρνο ,ηε θαηάζιηςε θαη 

ηηο ζρέζεηο ζην δεπγάξη. Πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα απηή δίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε 

ζηε ζπδπγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ζπδχγσλ θαη ησλ αζζελψλ, ην άγρνο ησλ ζπδχγσλ θαη 

ησλ αζζελψλ θαη ηε θαηάζιηςε ησλ ζπδχγσλ θαη ησλ αζζελψλ. 

    Σα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα, σο δείθηεο γηα ηε ςπρνινγηθή επεκεξία ησλ 

αζζελψλ, αμηνινγήζεθαλ κε ηε θιίκαθα πνπ αθνξνχζε ην λνζνθνκεηαθφ άγρνο θαη 

ηε θαηάζιηςε (Zigmond & Snaith, 1983; Mπζηαθίδνπ θαη ζπλ.,2004). Σα 

ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο κεηξήζεθαλ ζε 7 δηαζηάζεηο ην θαζέλα (π.ρ., 

αηζζάλνκαη έληαζε ή «εθθαζάξηζε», ζπλερίδσ λα απνιακβάλσ ηα πξάγκαηα πνπ 

απνιάκβαλα απφ πξηλ). Γηα λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην, νη εξσηεζέληεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηέζζεξα ζεκεία ζπρλφηεηαο ηεο θιίκαθαο ηχπνπ Likert κε ηηο 

πςειφηεξεο βαζκνινγίεο λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξα έληνλα ζπκπηψκαηα. 

Αληαπνθξίλεηαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζηέζεθα γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ζπλνιηθφ ζθνξ ησλ ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ. 

    Ζ νηθνγελεηαθή πνηφηεηα κεηξήζεθε κε ην δείθηε νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο 

(QMI;Norton,1983). Απνηειείηαη απφ έμη ζηνηρεία (π.ρ., έρνπκε έλα θαιφ γάκν). Γηα 

λα απαληήζνπλ, νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα θιίκαθα 7 

ζεκείσλ ηχπνπ Likert (απφ ην ‘πνιχ ηζρπξή δηαθσλία’ σο ‘πνιχ ηζρπξή ζπκθσλία’) 

γηα πέληε ζηνηρεία θαη κηα βαζκηαία θιίκαθα δέθα ζεκείσλ (απφ ην ‘πνιχ 

δπζαξεζηεκέλνο’ έσο ‘άξηζηα επηπρήο’) γηα ην ηειεπηαίν ζηνηρείν. Σν QMI ζθνξ 

ππνινγίζηεθε κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν (Norton,1983): θάζε ζηνηρείν ήηαλ 

ηππνπνηεκέλν, ηα ηππνπνηεκέλα ζηνηρεία αζξνίδνληαη θαη ην αζξνηζκέλν ζθνξ είλαη 

ινγαξηζκηθά ηππνπνηεκέλν. Τςειφηεξεο βαζκνινγίεο δείρλνπλ πςειφηεξα επίπεδα 
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ζπδπγηθήο πνηφηεηαο (γηα ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηεο QMI παξαθαινχκε δείηε 

Norton, 1983). Καη νη δχν εηαίξνη νινθιήξσζαλ ην MQI. 

πδπγηθή ηθαλνπνίεζε: Ο δείθηεο Cronbach’s a ζηε ζπδπγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ είλαη .91 θάηη πνπ δείρλεη πνιχ πςειή αμηνπηζηία φπσο θαη ζηε ζπδπγηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπδχγσλ αθνχ ν δείθηεο Cronbach’s a εδψ είλαη .88. 

Άγρνο: Ο δείθηεο Cronbach’s a φζνλ αθνξά ην άγρνο ησλ αζζελψλ ζηε πξψηε θαη ηε 

δεχηεξε θάζε είλαη .85 θάηη πνπ δείρλεη αξθεηά πςειή αμηνπηζηία. Σν άγρνο ησλ 

ζπδχγσλ ζηε πξψηε θάζε είλαη .81 (δείθηεο Cronbach’s a) θαη ζηε δεχηεξε θάζε .85. 

Καηάζιηςε: Ο δείθηεο Cronbach’s a ζηε θαηάζιηςε ησλ αζζελψλ ζηε πξψηε θάζε 

είλαη .79 θαη ζηε δεχηεξε θάζε .78 θάηη πνπ δείρλεη ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία. Ζ 

θαηάζιηςε ησλ ζπδχγσλ ζηε πξψηε θάζε είλαη .79(δείθηεο Cronbach’s a)  θαη ζηε 

δεχηεξε θάζε .76. 

8.3.Δηαδηθαζία 

    Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ θπξίσο απφ 

δνκέο πγείαο. Αξρηθά, πιεξνθνξνχζακε ηνπο αζζελείο φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

έξεπλα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζηφρν ζα έρεη ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ πξνζσπηθφηεηαο αζζελψλ κε θάπνηα θαξδηαγγεηαθή λφζν, 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηξφπνπ αληίιεςεο ηεο αζζέλεηαο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ 

αζζέλεηα, θαζψο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο 

αζζελψλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ζπληξφθσλ ηνπο. Κη απηφ γηα λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα ηε πξνζσπηθφηεηα ησλ αζζελψλ θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ (φζνλ 

αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία) θαζψο θαη θαηά πφζν ππάξρεη αιιειν-

θαζνξηδφκελε ζρέζε φζνλ αθνξά ην επίπεδν πξνζαξκνγήο κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη 
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ησλ ζπδχγσλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ ζαθψο εζεινληηθή θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρηεθαλ απφξξεηα. 

    Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε δχν θάζεηο, φπνπ ν ρξφλνο κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ ήηαλ 

πεξίπνπ έλα κήλα. ηελ πξψηε θάζε, νη αζζελείο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ αληίιεςε ηεο αζζέλεηαο ηνπο, ηελ ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη απφ ηνπο 

ζπδχγνπο, ην γάκν ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα. ηελ πξψηε θάζε, νη ζχδπγνη ησλ 

αζζελψλ ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ αληίιεςε ηεο αζζέλεηαο 

ησλ ζπδχγσλ ηνπο, ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ αζζέλεηα, ηελ πξνζσπηθφηεηα αιιά 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ γάκνπ ηνπο, Μεηά απφ έλα κήλα πεξίπνπ δηεμήρζε ε δεχηεξε 

θάζε αλάκεζα ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπδχγνπο. ηελ δεχηεξε θάζε, νη αζζελείο 

θαη νη ζχδπγνί ηνπο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ θαηαζηάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ηαηξηθέο θξίζεηο ,ηηο επείγνπζεο αλάγθεο αιιά θαη ηηο θαζεκεξηλέο 

ζπλήζεηεο. 
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9.ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Γηα λα ειέγμνπκε ηηο ππνζέζεηο καο αιιά θαη θαηά πφζν αμηφπηζηα είλαη ηα επξήκαηά 

καο, ρξεζηκνπνηήζακε ην SPSS. Υξεζηκνπνηήζακε ην δείθηε Cronbach’s alpha γηα ηε 

κέηξεζε ηεο αμηνπηζηίαο. 

9.1.ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο 

Αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαβιεηώλ: Άγρνο ,θαηάζιηςε θαη πνηόηεηα δσήο/ζρέζε κεηαμύ 

ζπδύγσλ 

    χκθσλα κε ηα επξήκαηά καο παξαηεξνχκε φηη, ε ζρέζε ηνπ αζζελνχο θαη ε 

ζρέζε ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδνληαη ζεηηθά. Ο δείθηεο Pearson r γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ζπληξφθσλ είλαη ίζνο κε 0,58. πγθεθξηκέλα, r(79)=.583, p=.000. Άξα ππάξρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζρέζε ηνπ αζζελνχο θαη ηε ζρέζε ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε πνηφηεηα δσήο ησλ ζπληξφθσλ έρεη κηθξή ζεηηθή ζπζρέηηζε. Ζ 

ζπζρέηηζε απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001). Δπίζεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη 

κηα κεδεληθή αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο  θαη ηνπ άγρνπο1 . 

πγθεθξηκέλα, r(79)=-0,74, p=.518. Ζ ζπζρέηηζε απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνηφηεηα δσήο ησλ ζπληξφθσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ην άγρνο ηνπ αζζελή ,νπφηε φζν πην αξλεηηθέο είλαη νη εκπεηξίεο κέζα ζε κηα ζρέζε 

ηφζν πεξηζζφηεξν ην άγρνο ηνπ αζζελή. Παξάιιεια, βιέπνπκε λα ππάξρεη κηα 

κεδεληθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο θαηάζιηςεο1 ηνπ 

αζζελή αθνχ ν δείθηεο  Pearson r είλαη -,179 θαη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο  .114. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φζεο πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο  έρεη κηα ζρέζε ηφζν 

πεξηζζφηεξεο νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο1. Ζ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

ζπληξφθνπ θαη ην άγρνο1 ηνπ αζζελή έρνπλ κηα κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=-,287 θαη p=,010 . Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο ηνπ αζζελή 
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κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ ζπληξφθνπ. Δπίζεο, ε πνηφηεηα 

δσήο ηνπ ζπληξφθνπ θαη ε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή έρνπλ κηα κέηξηα αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε. πγθεθξηκέλα, r(79)=-,325 θαη p=,003. Άξα  ε θαηάζιηςε ηνπ αζζελή 

κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ ζπδχγνπ. 

    Σν άγρνο1 ηνπ αζζελή αιιά θαη ε θαηάζιηςε ηνπ αζζελή θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη 

ζεηηθά. Ο δείθηεο Pearson r γηα ην άγρνο1 θαη ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή είλαη ίζνο 

κε ,65. πγθεθξηκέλα, r(79)=,652 θαη p=,000. Άξα ππάξρεη πνιχ δπλαηή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ άγρνπο1 θαη θαηάζιηςεο1 ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο 

ηνπ αζζελή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάζιηςε. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Σν άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ θαη ε πνηφηεηα δσήο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=-,168 θαη p=,138. Άξα ππάξρεη κεδεληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

άγρνπο1 ηνπ ζπδχγνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνπο ηνπ 

ζπδχγνπ δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ δεπγαξηνχ. Ζ ζπζρέηηζε 

απηή είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληε. Όζνλ αθνξά ην άγρνο1 ηνπ ζπληξφθνπ θαη ηε 

ζρέζε ηνπ ζπληξφθνπ , ε ζπζρέηηζε είλαη κέηξηα αξλεηηθή. πγθεθξηκέλα, r(79)=-

,323 θαη p=,004. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο1 ηνπ ζπληξφθνπ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε 

ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ. Σν άγρνο1 θαη ε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή, φκσο , έρνπλ κέηξηα 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο Pearson r γηα 

ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ θαη ηνπ αζζελή είλαη ,349 θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

,002. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο1 ηνπ ζπληξφθνπ επεξεάδεη ην άγρνο ηνπ ζπδχγνπ. Ο 

δείθηεο Pearson r , φζνλ αθνξά ην άγρνο1 ηνπ ζπληξφθνπ θαη ηελ θαηάζιηςε1 ηνπ 

αζζελή, είλαη  ,378 θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  ,001. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο 

ηνπ ζπληξφθνπ επεξεάδεη ηελ θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ θαη ε πνηφηεηα δσήο έρνπλ κέηξηα 

ζεηηθή ζπζρέηηζε. πγθεθξηκέλα, r(79)=,306 θαη p=,006. Άξα, ε θαηάζιηςε ηνπ 



48 
 

ζπδχγνπ επεξεάδεη ηε πνηφηεηα ζρέζεο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ. Ζ θαηάζιηςε1 φκσο 

ηνπ ζπληξφθνπ έρεη κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ εθφζνλ ν 

δείθηεο Pearson r είλαη -,328 θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ,003. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπληξφθνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπ. Ζ 

θαηάζιηςε1 ηνπ ζπληξφθνπ έρεη ζρεηηζηεί ζεηηθά κε ην άγρνο ηνπ αζζελή. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=,340 θαη p=,002. Άξα ε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπληξφθνπ θαη ην 

άγρνο ηνπ αζζελή έρνπλ κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζιηςε1 

ηνπ ζπληξφθνπ επεξεάδεηαη απφ ην άγρνο1 ηνπ αζζελή. Ζ θαηάζιηςε1 ηνπ 

ζπληξφθνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, 

r(79)=,480 θαη p=,000. Άξα ε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπληξφθνπ έρεη κέηξηα ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζιηςε1 ηνπ 

ζπληξφθνπ επεξεάδεηαη απφ ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή. 

    Σν άγρνο2 ηνπ αζζελή έρεη κεδεληθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε πνηφηεηα δσήο ησλ 

ζπληξφθσλ. πγθεθξηκέλα, r(79)=-,064 θαη p=,575. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο2 ηνπ 

αζζελή δελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο. Ζ ζπζρέηηζε απηή 

είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληε αθνχ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ππεξβαίλεη ην 0,05. Σν 

άγρνο2 ηνπ αζζελή έρεη κηθξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ ζπδχγνπ. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=-,296 θαη p=,008. Άξα ην άγρνο2 ηνπ αζζελή ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ ζπδχγνπ, νπφηε ην άγρνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

ζρέζε απηή. Σν άγρνο2 ηνπ αζζελή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην άγρνο1 θαη ηε θαηάζιηςε1 

ηνπ αζζελή. Σν άγρνο2 ηνπ αζζελή έρεη πνιχ δπλαηή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο1 

ηνπ αζζελή αθνχ r(79)=,704 θαη p=,000 θαη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

θαηάζιηςε1 αθνχ r(79)=,445 θαη p=,000. 
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    Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή έρεη κηθξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε πνηφηεηα δσήο 

ησλ ζπληξφθσλ. πγθεθξηκέλα, r(79)=-,277  θαη p=,013. Άξα ε θαηάζιηςε2 ηνπ 

αζζελή δελ επεξεάδεηαη απφ ηε πνηφηεηα δσήο κεηαμχ ηνπ ζπδχγνπ θαη ηνπ αζζελή. 

Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή έρεη κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ 

ζπδχγνπ. πγθεθξηκέλα, r(79)=-,384 θαη p=,000. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζιηςε2 

ηνπ αζζελή επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ ζπδχγνπ. Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ 

αζζελή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην άγρνο1 ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, r(79)=,567 θαη 

p=,000. Άξα ε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή έρεη δπλαηή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο1 

ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζιηςε2 κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ην άγρνο1 

ηνπ αζζελή. Ζ θαηάζιηςε2 ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=,773 θαη p=,000. Άξα ε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή έρεη πνιχ 

δπλαηή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

θαηάζιηςε2 επεξεάδεηαη απφ ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή. 

    Σν άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη κεδεληθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε πνηφηεηα δσήο. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=-,181θαη p=,110. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηε πνηφηεηα δσήο ησλ ζπληξφθσλ. Ζ ζπζρέηηζε, φκσο, απηή είλαη 

ζηαηηζηηθά αζήκαληε. Σν άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη κηθξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

πνηφηεηα δσήο ηνπ ηδίνπ. πγθεθξηκέλα, r(79)=-,211 θαη p=,062. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ην άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ. Σν άγρνο2 ηνπ 

ζπδχγνπ έρεη κηθξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο1 ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, 

r(79)=,237 θαη p=,036. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη κπνξεί λα επεξεάζεη ην άγρνο1 ηνπ αζζελή. Σν άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, r(79)=,315 θαη 

p=,005. Άξα ην άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε θαηάζιηςε1 
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ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ επεξεάδεηαη απφ ηε 

θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή. 

    Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη κεδεληθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε πνηφηεηα 

δσήο ησλ ζπληξφθσλ. πγθεθξηκέλα, r(79)=-,163 θαη p=,150. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ δελ επεξεάδεη ηε πνηφηεηα δσήο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη 

ζηαηηζηηθά αζήκαληε. Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, r(79)=-,328 θαη p=,003. Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ 

ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην άγρνο1 ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, r(79)=,325 θαη 

p=,003. Άξα ε θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο1 

ηνπ αζζελή. Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ 

αζζελή. πγθεθξηκέλα, r(79)=,517 θαη p=,000. Άξα ε θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη 

δπλαηή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ επεξεάδεηαη απφ ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή. Ζ ζπζρέηηζε 

απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

    Σν άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=,594 θαη p=,000. Άξα ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ έρεη δπλαηή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Σν άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην άγρνο2 ηνπ αζζελή. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=,371 θαη p=,001. Άξα ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ έρεη κέηξηα ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ην άγρνο2 ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ην άγρνο2 ηνπ αζζελή.  Σν άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ έρεη κέηξηα 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, r(79)=,425 θαη 

p=,000. 
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    Ζ θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην άγρνο2 ηνπ αζζελή. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=,272 θαη p=,015. Άξα ε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ έρεη κηθξή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο2 ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζιηςε1 ηνπ 

ζπδχγνπ επεξεάδεη ην άγρνο2 ηνπ αζζελή. Ζ θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, r(79)=,539 θαη p=,000. Άξα ε 

θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ έρεη δπλαηή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε θαηάζιηςε2 ηνπ 

αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ επεξεάδεη ηε θαηάζιηςε2 ηνπ 

αζζελή. Σν άγρνο2 ηνπ αζζελή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=,371 θαη p=,001. Άξα ην άγρνο2 ηνπ αζζελή έρεη κέηξηα ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο2 ηνπ αζζελή 

επεξεάδεηαη απφ ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. Σν άγρνο2 ηνπ αζζελή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. πγθεθξηκέλα, r(79)=,272 θαη p=,015. Άξα ην άγρνο2 

ηνπ αζζελή έρεη κηθξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην άγρνο2 ηνπ αζζελή επεξεάδεηαη απφ ηε θαηάζιηςε ηνπ ζπδχγνπ. Σν 

άγρνο2 ηνπ αζζελή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, 

r(79)=,617 θαη p=,000. Άξα ην άγρνο2 ηνπ αζζελή έρεη πνιχ δπλαηή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο2 ηνπ αζζελή 

επεξεάδεηαη απφ ηε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=,425 θαη p=,000. Άξα ε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή έρεη κέηξηα 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζιηςε2 ηνπ 

αζζελή επεξεάδεηαη απφ ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. πγθεθξηκέλα, r(79)=,539 θαη 

p=,000. Άξα ε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή έρεη δπλαηή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή επεξεάδεηαη 
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απφ ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. Σν άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην 

άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. πγθεθξηκέλα, r(79)=,661 θαη p=,000. Άξα ην άγρνο2 ηνπ 

ζπδχγνπ έρεη πνιχ δπλαηή ζεηηθή ζρέζε κε ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ επεξεάδεηαη απφ ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. Σν άγρνο2 ηνπ 

ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. πγθεθξηκέλα, r(79)=,392 

θαη p=,000. Άξα ην άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ επεξεάδεηαη απφ 

ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. Σν άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην άγρνο2 

ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, r(79)=,437 θαη p=,000. Άξα ην άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη 

κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε άγρνο2 ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο2 ηνπ 

ζπδχγνπ επεξεάδεηαη απφ ην άγρνο2 ηνπ αζζελή. Σν άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, r(79)=,329 θαη p=,003. Άξα ην 

άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ επεξεάδεηαη απφ ηε θαηάζιηςε2 ηνπ 

αζζελή. Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. 

πγθεθξηκέλα, r(79)=,527 θαη p=,000. Άξα ε θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη δπλαηή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζιηςε2 ηνπ 

ζπδχγνπ επεξεάδεηαη απφ ην άγρνο1 ηνπ ζπδχγνπ. Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. πγθεθξηκέλα, r(79)=,672 θαη 

p=,000. Άξα ε θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη δπλαηή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ επεξεάδεηαη 

απφ ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπδχγνπ. Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην 

άγρνο2 ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, r(79)=,437 θαη p=,000. Άξα ε θαηάζιηςε2 ηνπ 

ζπδχγνπ έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο2 ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ επεξεάδεη ην άγρνο2 ηνπ αζζελή. Ζ θαηάζιηςε2 ηνπ 
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ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή. πγθεθξηκέλα, r(79)=,560 

θαη p=,000. Άξα ε θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ έρεη δπλαηή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ επεξεάδεηαη 

απφ ηε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή. Σν άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε 

θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ. πγθεθξηκέλα, r(79)=,540 θαη p=,000. Άξα ην άγρνο2 ηνπ 

ζπδχγνπ έρεη δπλαηή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη ην άγρνο2 ηνπ ζπδχγνπ επεξεάδεηαη απφ ηε θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ. 

T-test δεπγαξηώλ 

    Υξεζηκνπνηήζακε ην θξηηήξην t ή αιιηψο t-test γηα λα ζπγθξίλνπκε ηα δεπγάξηα 

κεηαμχ ηνπο. Όπσο έδεημε ην t-test ,γηα ην δεπγάξη1 φζνλ αθνξά ηε ζρέζε θαη ηε 

ζρέζε ηνπ ζπληξφθνπ , ε ζρέζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. πγθεθξηκέλα, 

t=1,074 θαη p=,286. Ο κέζνο φξνο γηα ηε ζρέζε είλαη 6,2557 θαη γηα ηε ζρέζε ηνπ 

ζπληξφθνπ 6,1519. Γηα ην δεπγάξη2 φζνλ αθνξά ην άγρνο1 ηνπ αζζελή θαη ην άγρνο1 

ηνπ ζπληξφθνπ ,ε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. πγθεθξηκέλα, t=-2,327 θαη 

p=,023. Ο κέζνο φξνο γηα ην άγρνο1 ηνπ αζζελή είλαη 1,0796 θαη γηα ην άγρνο1 ηνπ 

ζπληξφθνπ είλαη 1,2550. Γειαδή ην άγρνο1 ηνπ αζζελή θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην 

άγρνο1 ηνπ ζπληξφθνπ. Γηα ην δεπγάξη3, φζνλ αθνξά ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή θαη 

ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπληξφθνπ, ε ζρέζε απηή είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληε. 

πγθεθξηκέλα, t=-1,317 θαη p=,192. Ο κέζνο φξνο γηα ηε θαηάζιηςε1 ηνπ αζζελή 

είλαη  ,6546 θαη γηα ηε θαηάζιηςε1 ηνπ ζπληξφθνπ είλαη ,7360. Άξα ε ζρέζε δελ είλαη 

θαιή θαη ηα 79 δεπγάξηα δελ αξθνχλ γηα λα εξκελεχζνπλ αμηφπηζηα ηε θαηάζιηςε 

κεηαμχ ηνπο. Γηα ην δεπγάξη4, φζνλ αθνξά ην άγρνο2 ηνπ αζζελή θαη ην άγρνο2 ηνπ 

ζπληξφθνπ, ε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. πγθεθξηκέλα, t=-2,626 θαη p=,010. 

Ο κέζνο φξνο γηα ην άγρνο2 ηνπ αζζελή είλαη 1,0904 θαη γηα ην άγρνο2 ηνπ 
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ζπληξφθνπ είλαη 1,2767. Γειαδή ππάξρεη θαιή ζρέζε κεηαμχ ηνπ δεπγαξηνχ. Γηα ην 

δεπγάξη5, φζνλ αθνξά ηε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή θαη ηε θαηάζιηςε2 ηνπ ζπληξφθνπ, 

ε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληε. πγθεθξηκέλα, t=,650 θαη p=,517. Ο κέζνο φξνο 

γηα ηε θαηάζιηςε2 ηνπ αζζελή είλαη ,6872 θαη γηα ηε θαηάζιηςε2 ηνπ ζπδχγνπ είλαη 

,6528. Άξα ε ζρέζε δελ είλαη θαιή κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ. 

T-test σο πξνο ην θύιν ησλ αζζελώλ 

χκθσλα κε ην ζηαηηζηηθφ εξγαιείν independent sample test, ηα απνηειέζκαηα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κφλν γηα ην άγρνο1 ησλ ζπδχγσλ. πγθεθξηκέλα, t=3,111/2,975 

θαη p=,003/,011. Σα ππφινηπα δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Σν θχιν ησλ αζζελψλ 

επεξεάδεη κφλν ην άγρνο1 ησλ ζπδχγσλ. χκθσλα κε ην group statistics νη άληξεο 

έρνπλ κηθξφηεξν κέζν φξν (1,3319) απφ ηηο γπλαίθεο (,7792). 

T-test σο πξνο ην θύιν ησλ ζπληξόθσλ 

χκθσλα κε ην ζηαηηζηηθφ εξγαιείν independent sample test, ηα απνηειέζκαηα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κφλν γηα ην άγρνο2 ησλ ζπδχγσλ/γπλαηθψλ. πγθεθξηκέλα, 

t=2,486 θαη p=,025. Σα ππφινηπα δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Σν θχιν ησλ 

ζπληξφθσλ επεξεάδεη κφλν ην άγρνο2 ησλ ζπδχγσλ/γπλαηθψλ. χκθσλα κε ην group 

statistics νη άληξεο έρνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν (,9429) απφ ηηο γπλαίθεο (1,3251). 
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Παιηλδξόκεζε: πόζν ε πνηόηεηα γάκνπ ησλ ζπληξόθσλ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο 

αζζελώλ, ειέγρνληαο ηελ πνηόηεηα γάκνπ ησλ ίδησλ 

    Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA) είλαη κηα ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε λα ειέγμνπκε ηελ ππφζεζε απηή. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε 

ζρέζε απηή  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. πγθεθξηκέλα, f=4,480 θαη p=,014. Άξα ε 

πνηφηεηα γάκνπ ησλ ζπληξφθσλ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο ησλ αζζελψλ ελψ ε πνηφηεηα 

γάκνπ γεληθά δελ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο ησλ αζζελψλ αθνχ f=,317 θαη p=,575. 

Παιηλδξόκεζε: πόζν ε πνηόηεηα γάκνπ ησλ ζπληξόθσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε 

αζζελώλ, ειέγρνληαο ηελ πνηόηεηα γάκνπ ησλ ίδησλ 

    Σα επξήκαηά καο δείρλνπλ φηη ε ζρέζε απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

πγθεθξηκέλα, f=6,414/6,802 p=,013/,002. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνηφηεηα γάκνπ ησλ 

ζπληξφθσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε ησλ αζζελψλ, ειέγρνληαο ηελ πνηφηεηα 

γάκνπ ηφζν ησλ ζπδχγσλ φζνλ θαη ησλ αζζελψλ. 

Παιηλδξόκεζε: πόζν ε πνηόηεηα γάκνπ ησλ αζζελώλ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο ζπδύγσλ, 

ειέγρνληαο ηελ πνηόηεηα γάκνπ ησλ ίδησλ 

    Σα απνηειέζκαηά καο είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληα. πγθεθξηκέλα, f=3,588/1,984 

p=,062/,145. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνηφηεηα γάκνπ ησλ αζζελψλ δελ ζρεηίδεηαη κε ην 

άγρνο ησλ ζπδχγσλ, ειέγρνληαο ηφζν ηε πνηφηεηα γάκνπ ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ 

ζπδχγσλ. 
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Παιηλδξόκεζε: πόζν ε πνηόηεηα γάκνπ ησλ αζζελώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε 

ζπδύγσλ, ειέγρνληαο ηελ πνηόηεηα γάκνπ ησλ ίδησλ 

    Σα απνηειέζκαηα καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα, f=9,269/4,629 

θαη p=,003/,013. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνηφηεηα γάκνπ ησλ αζζελψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηάζιηςε ησλ ζπδχγσλ, ειέγρνληαο ηε πνηφηεηα γάκνπ ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ 

ζπδχγσλ. 
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10.ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

    θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ ζπδχγσλ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο. 

πγθεθξηκέλα, εμεηάζακε θαηά πφζν ε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο ησλ ζπδχγσλ αιιά θαη θαηά πφζν ε πνηφηεηα 

δσήο ησλ ζπδχγσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ην άγρνο θαη ηε θαηάζιηςε ησλ αζζελψλ, 

ειέγρνληαο ηε πνηφηεηα δσήο ησλ ηδίσλ. Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη, επίζεο, ηηο 

δηαθνξέο ησλ θχισλ ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο θαξδηαγγεηαθήο αζζέλεηαο. 

    Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ πνηθίια ζπκπεξάζκαηα. Ζ πνηφηεηα 

δσήο επεξεάδεη ηε θαηάζιηςε ηφζν ηνπ ζπληξφθνπ φζν θαη ηνπ αζζελή. Ζ πνηφηεηα 

δσήο ,φκσο, ηνπ ζπληξφθνπ θαίλεηαη λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ην άγρνο θαη ηε 

θαηάζιηςε ηνπ ζπληξφθνπ αιιά θαη ηνπ αζζελή αθνχ επεξεάδεη ηα ςπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα. Άξα ε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο ησλ 

ζπδχγσλ. Σν άγρνο ηνπ αζζελή επεξεάδεη ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ ζπληξφθνπ, ην άγρνο 

θαη ηελ θαηάζιηςε ηνπ ζπδχγνπ αιιά θαη ηε θαηάζιηςε ηνπ αζζελή. Άξα ε πνηφηεηα 

γάκνπ ησλ ζπληξφθσλ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο ησλ αζζελψλ.  

    Ζ θαηάζιηςε ηνπ αζζελή επεξεάδεη ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ ζπληξφθνπ, ην άγρνο 

ηνπ αζζελή θαη ηνπ ζπληξφθνπ θαη ηε θαηάζιηςε ηνπ ζπληξφθνπ. Άξα ε πνηφηεηα 

γάκνπ ησλ ζπληξφθσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε ησλ αζζελψλ. Ζ θαηάζιηςε ηνπ 

ζπληξφθνπ επεξεάδεη ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ, ην άγρνο θαη ηε θαηάζιηςε ηνπ αζζελή 

αιιά θαη ην άγρνο ηνπ ζπληξφθνπ. Χζηφζν, ε πνηφηεηα γάκνπ ησλ αζζελψλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε ησλ ζπδχγσλ. 
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    Οη γπλαίθεο αζζελείο βηψλνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο θαη ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο 

ελψ νη άλδξεο ζχδπγνη βηψλνπλ πεξηζζφηεξε θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 

αζζελείο. Οη άλδξεο αζζελείο βηψλνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο θαη νη γπλαίθεο ζχληξνθνη 

βηψλνπλ πεξηζζφηεξε θαηάζιηςε. 

    Έηζη ,ε πνηφηεηα γάκνπ θαίλεηαη λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ γηα ηνπο ζπδχγνπο θαζψο θαη 

γηα ηνπο αζζελείο (Kafescioglu et al.,2010). 

    Μπνξνχκε λα πνχκε φηη αξθεηά απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζπκβαδίδνπλ κε θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθά επξήκαηα ησλ Chung et al.(2009), φπνπ 

ζχκθσλα κε κηα κεηα-αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 27 κειέηεο θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο, βξέζεθε φηη ν επηπνιαζκφο ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε 

αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θπκαίλνληαλ απφ 9% έσο 60% θαη ν κέζνο 

ζπλνιηθφο επηπνιαζκφο ήηαλ 20,3%. Σα ζνβαξά θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζπλήζσο 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ λνζειεπφκελσλ αηφκσλ κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη 

είλαη ιηγφηεξν γλσζηά ζρεηηθά κε ην άγρνο. 

    Δπηπιένλ, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπδχγσλ 

ζπζρεηίζηεθαλ κφλν κε ηε δηθή ηνπο πνηφηεηα δσήο θαη φρη κε ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ 

ζπληξφθνπ ηνπο (Chung et al.,2009). 

    χκθσλα κε ηνλ Konstam (2005), ζε κηα κειέηε αζζελψλ κε πξφζθαην νμχ 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη κεησκέλε ιεηηνπξγία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, ην άγρνο 

ζπζρεηίζηεθε κε πςειφηεξε ζπρλφηεηα αλεπηζχκεησλ θαξδηαθψλ επεηζνδίσλ θαη 

θαξδηαθνχ ζαλάηνπ ηα επφκελα 6-10 ρξφληα. 
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     Σφζν ην άγρνο φζν θαη ε θαηάζιηςε είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα κεηαμχ ησλ 

θαξδηαθψλ αζζελψλ απ’ φηη άιια ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα γη’ απηφ θαη ζα πξέπεη 

λα αμηνινγνχληαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε. Παξ’ φια απηά, ηα επξήκαηά καο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην άγρνο επηδξά πην έληνλα ζηε πνηφηεηα δσήο ησλ ζπληξφθσλ θαη 

ησλ αζζελψλ απ’ φηη ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. 

    Ζ έξεπλά καο ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Πξψηα απ’ φια , ηα 

απνηειέζκαηά καο βαζίδνληαη ζε απαληήζεηο πνπ είραλ δψζεη αζζελείο θαη ζχδπγνη 

απφ απηφ-αλαθνξέο. Βαζηζηήθακε, δειαδή, απνθιεηζηηθά ζε εξσηεκαηνιφγηα. 

Αθφκα έλαο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ην δείγκα. Αλ θαη 

ην δείγκα καο ήηαλ επαξθέο , δελ ήηαλ αξθεηά κεγάιν έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα 

παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηά καο κε αθξίβεηα.  

    Ζ νινθιεξσκέλε θξνληίδα γηα ηνλ θαξδηνπαζή έρεη αλακθηζβήηεηα ζεηηθή 

επίδξαζε ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο (Bousquet et al., 

2011). Γη’ απηφ ε ελίζρπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη 

άγρνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

    Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηνκείο γηα κειινληηθή έξεπλα είλαη ε δηεπθξίληζε 

ησλ κεραληζκψλ θπζηνινγίαο ή ζπκπεξηθνξάο, κε ηνπο νπνίνπο ην άγρνο θαη ε 

θαηάζιηςε πξνθαιεί θησρφηεξα απνηειέζκαηα (Konstam, 2005; Kiecolt-Glaser & 

Robles, 2003). 

    Υξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο πνπ επηθεληξψλνληαη ζην ζπλαίζζεκα, πξνσζνχλ 

ηε ρξήζε ηνπ πξνβιήκαηνο εζηηάδνληαο ζηελ αληηκεηψπηζε. Μειινληηθέο έξεπλεο, 

σζηφζν, ζα κπνξνχζαλ λα εζηηάζνπλ ζε ζηξαηεγηθέο βαζηζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα 

θαη ην πξφβιεκα, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο δχν εηαίξνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα (Badger, 1990) 
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