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1. ΕIΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Χρόνια ασθένεια 

Η ιατρική ορίζει ως χρόνια ασθένεια την ασθένεια η οποία είναι µακρόχρονη ή 

εµφανίζεται µε συχνά επεισόδια. Παλαιότερα, η διάγνωση µιας σοβαρής νόσου ίσως να 

γινόταν πολύ αργά και να σήµαινε ακόµη και µια πορεία προς το θάνατο. Ωστόσο, 

σήµερα και µε την πρόοδο της ιατρικής, όπως και της τεχνογνωσίας που διαθέτουµε, 

πολλές ασθένειες αντιµετωπίζονται συµπτωµατικά µε αποτέλεσµα να δίνουν την 

δυνατότητα στον ασθενή να έχει µια ποιότητα ζωής. 

Η ζωή, µετά τη διάγνωση µιας χρόνιας ασθένειας, αλλάζει, γίνεται στρεσογόνα και 

αποτελεί την αρχή µόνο µιας πορείας προσαρµογής. Η πλειοψηφία των σχεδίων για το 

αύριο και το µέλλον ανατρέπονται. ∆εν είναι µόνο οι αλλαγές και τα συµπτώµατά που 

έρχονται από την πορεία της ασθένειας αλλά και οι ψυχολογικές καθώς και κοινωνικές 

αλλαγές η οποίες ακολουθούν. Συγκεκριµένα, υπάρχουν αλλαγές στην ταυτότητα, στο 

κοινωνικό περιβάλλον και στο σχεδιασµό µελλοντικών στόχων. Συνεπώς, οι επιπτώσεις 

είναι σε λειτουργικό, εργασιακό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, 

όταν αναφερόµαστε σε λειτουργικό επίπεδο αναφερόµαστε κυρίως στις σωµατικές 

εκδηλώσεις της νόσου και κατ' επέκταση στην ικανότητα του ατόµου να εκτελεί 

καθηµερινές δραστηριότητες, όπως η αυτοφροντίδα, τα ψώνια κτλ. Όσον αφορά 

την επαγγελµατική διάσταση, πολλοί ασθενείς µε χρόνια νόσο συνταξιοδοτούνται 

αναγκαστικά ή έχουν σηµαντική µείωση των επαγγελµατικών τους ικανοτήτων, κάτι το 

οποίο σηµαίνει ότι η επαγγελµατική τους ταυτότητα χάνεται µε αποτέλεσµα να βιώνουν 

έλλειψη αυτοεκτίµησης ή ενοχές που δεν µπορούν να συνεισφέρουν στα έξοδα του 
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σπιτιού. Οι επιπτώσεις σε ψυχολογικό επίπεδο και µερικά από τα πιο συχνά ζητήµατα 

που αντιµετωπίζει ένας ασθενής είναι η κατάθλιψη, ο θυµός, το άγχος, οι φοβίες, οι 

διαταραχές στη διατροφή και στον ύπνο καθώς και η διαταραχή της εικόνα εαυτού. Οι 

αλλαγές στο κοινωνικό επίπεδο καθορίζονται κατά πολύ από τη φύση της νόσου. 

Θανατηφόρα νοσήµατα µπορεί να ενεργοποιήσουν άγχος και συνεπώς αποφυγή του 

φιλικού περιβάλλοντος, ενώ από την άλλη νοσήµατα που έχουν κοινωνικό στίγµα µπορεί 

να οδηγήσουν στην περιθωριοποίηση. 

 

 

1.2 Υγεία και πνευµατικότητα/θρησκευτικότητα.  

Το δεύτερο σηµαντικό θέµα το οποίο πραγµατεύεται η παρούσα εργασία είναι το πώς 

σχετίζονται η θρησκευτικότητα και η πνευµατικότητα µε την υγεία. 

Η πνευµατικότητα δεν ταυτίζεται µε τη θρησκευτικότητα. Η πνευµατικότητα είναι µια 

εγγενής διαλογιστική εµπειρία, ενώ η θρησκευτικότητα απορρέει κυρίως από την πίστη 

(από πολλούς βέβαια  η θρησκευτικότητα θεωρείται ως µια βασική µορφή 

πνευµατικότητας). Ανεξάρτητα όµως από το πώς σχετίζονται οι δυο αυτοί όροι µεταξύ 

τους, τόσο η πνευµατικότητα όσο και η θρησκευτικότητα φαίνεται να επιδρούν στην 

υγεία.  

Η πνευµατική υγεία αποτελεί συντελεστή της συνολικής υγείας, γιατί επιδρά θετικά στη 

σωµατική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα µέσο που βοηθά 

στην κατανόηση και διαχείριση της ανθρώπινης ύπαρξης σε όλες τις φάσεις και τους 

τοµείς της ζωής, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης του στρες, της αρρώστιας και 

του ίδιου του θανάτου. Επιπλέον, η πνευµατική υγεία αποτελεί θεραπευτικό παράγοντα 
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στην προσπάθεια για ανάρρωση.  

Σηµαντικές µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι µέσω της πνευµατικής δραστηριότητας και 

του διαλογισµού µειώνεται το στρες. Η συµµετοχή σε οµάδες πνευµατικής 

αλληλοϋποστήριξης βοηθά για παράδειγµα τους καρκινοπαθείς να αντιµετωπίσουν 

καλύτερα την απειλή του θανάτου. Ακόµα όµως πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι µε 

τις παρεµβάσεις αυτές µειώνεται η επίπτωση των καρδιαγγειακών νόσων και των 

καρκίνων, µειώνεται η χοληστερίνη, η αρτηριακή πίεση και η παχυσαρκία. Μειώνεται, 

επίσης, ο πόνος, το άγχος και η κατάθλιψη, ενώ ενισχύεται το ανοσοποιητικό σύστηµα, 

βελτιώνεται η διάθεση και η ψυχική ευεξία. Θετικές επιδράσεις παρατηρούνται και σε 

συµπεριφορές που επιδρούν στην υγεία, όπως είναι η διατροφή, η άσκηση, η 

κοινωνικότητα, η θεραπευτική συµµόρφωση και η χρήση των υπηρεσιών υγείας.  

Εκτός όµως όλων αυτών των θετικών επιδράσεων στην υγεία, η πνευµατικότητα 

προσδίδει µεγαλύτερο και βαθύτερο νόηµα στη ζωή, διευρύνει την αυτοσυνείδηση και 

την επεξεργασία της ευρύτερης πραγµατικότητας.  

Αλλά και σε ότι αφορά τη θρησκευτικότητα, ορισµένες µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι 

ασθενείς µε έντονη θρησκευτική πίστη ζουν περισσότερο, ανεξάρτητα του θρησκευτικού 

δόγµατος που ασπάζονται. Έχει δε υποστηριχθεί ότι κατά την προσευχή παράγονται 

ενδορφίνες, γνωστές και ως "ορµόνες της ευτυχίας", που µπλοκάρουν το αίσθηµα του 

πόνου προκαλώντας αίσθηµα ηρεµίας και στωικότητας. 
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1.3 Υγεία και φύλο 

Τέλος, το τρίτο θέµα της εργασίας αυτής έχει να κάνει µε την σχέση του φύλου και της 

υγείας. 

Η αναλυτική συνάντηση φύλου και υγείας στοιχειοθετεί ένα νέο πεδίο των επιστηµών 

υγείας εντός του οποίου, και µέσω του οποίου, αρθρώνονται κρίσιµα ερωτήµατα σε 

σχέση µε τον έµφυλο χαρακτήρα της υγείας. Σήµερα γνωρίζουµε ότι οι γυναίκες ζουν 

περισσότερα χρόνια από τους άνδρες όπως επίσης γνωρίζουµε ότι η νοσηρότητα των 

γυναικών βρίσκεται σε πιο αυξηµένα επίπεδα από αυτήν των ανδρών, κάτι το οποίο 

πιθανών να οφείλεται στο ότι οι γυναίκες και οι άνδρες διαφέρουν σε περισσότερα 

επίπεδα από αυτά που καθορίζει το αναπαραγωγικό και σκελετικό τους σύστηµα. 

Γενετικοί, ορµονικοί, µεταβολικοί και άλλοι παράγοντες φαίνεται να συµµετέχουν στη 

διαφοροποίηση της υγείας των φύλων. Ήδη από επιδηµιολογικές µελέτες αναδύονται 

διαφορές φύλου στις αιτίες, στη συχνότητα και στην πρόγνωση προβληµάτων υγείας 

όπως το HIV/AIDS, η φυµατίωση, οι τροπικές ασθένειες, τα νοσήµατα του 

καρδιαγγειακού, του ανοσοποιητικού και του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Ενώ τα 

δύο φύλα προσβάλλονται από τις ίδιες ασθένειες, διαφοροποιούνται ως προς τη 

συχνότητα εµφάνισης, τη συµπτωµατολογία, την εξέλιξη της νόσου αλλά ακόµα και την 

απάντηση στη φαρµακοθεραπεία. Οι επιστήµες υγείας µελετούν τις διαφορές και τις 

οµοιότητες, µεταξύ ανδρών και γυναικών τόσο σε επίπεδο υγείας όσο και στο επίπεδο 

της ασθένειας. Ειδικότερα στις ασθένειες οι γυναίκες και οι άνδρες φαίνεται να 

διαφέρουν στη παθοφυσιολογία, στη συχνότητα εµφάνισης, στα κλινικά συµπτώµατα και 

στην πρόγνωση. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της Μοριακής Βιολογίας έδειξαν ότι 

πολλές από τις διαφορές στο επίπεδο της υγείας και της ασθένειας µεταξύ των 2 φύλων  
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µπορεί να συνδέονται µε τον φυλετικό γονότυπο (γενετική σύσταση ενός ατόµου). Οι 

Νευροεπιστήµες (οι επιστήµες µελέτης της λειτουργίας του εγκεφάλου) κατέγραψαν 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα όπως είναι η διαφορετική λειτουργία 

νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο, η διαφορετική λειτουργία εγκεφαλικών δοµών, η 

διαφορετική απάντηση στο στρες και στις περιβαλλοντικές επιδράσεις, ορµονικές 

διαφορές, κ.α., οι οποίες µπορεί να αποτελούν την πηγή διαφορών στη συµπεριφορά, 

στην ευαισθησία και στην απάντηση σε παράγοντες σχετιζόµενους µε τις ψυχικές 

διαταραχές. Επίσης οι πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της Φαρµακολογίας έδειξαν ότι ο 

παράγοντας φύλο επηρεάζει την απάντηση του οργανισµού στη φαρµακοθεραπεία. Παρά 

τα τόσα ερευνητικά δεδοµένα η ευρύτερη αποδοχή αυτή των διαφορών και η εφαρµογή 

τους σε επίπεδο δηµόσιας υγείας, συνεχίζει να είναι χαµηλή. Φυσικά οι επιστήµες υγείας 

µπορούν να αναδείξουν µόνο τη µία πλευρά του προβλήµατος. Οι επιπτώσεις από τις 

κοινωνικά δοµηµένες διαφορές των ρόλων των δύο φύλων, αλλά και κοινωνικό -

οικονοµικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, φαίνεται να αλληλεπιδρούν µε τους 

βιολογικούς παράγοντες µε αποτέλεσµα να επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την εξέλιξη 

της υγείας ανδρών και γυναικών. 

 
 

1.4 Σκοπός έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ελέγξουµε αν η 

θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα σχετίζεται µε την πορεία της υγείας σε χρόνιους 

ασθενείς και ειδικότερα σε καρδιοπαθείς. Αν ναι, επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τα 
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επίπεδα υγείας των ασθενών? Επιπλέον, σκοπός της έρευνας µας είναι να ανακαλύψουµε 

τις διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα δύο φύλα σε καταστάσεις χρόνιας ασθένειας. 

Επηρεάζει το φύλο την πορεία της ασθένειας αλλά και την γενικότερη προσαρµογή σε 

αυτήν? Πώς αντιµετωπίζει το κάθε φύλο την ασθένεια?              Η γνώση αυτή θα µας 

βοηθήσει να καταλάβουµε περισσότερο τις ανάγκες των χρόνιων ασθενών, σε ότι αφορά 

κάτι τόσο προσωπικό όπως η πίστη και γενικότερα η πνευµατικότητα. Επίσης θα 

βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων µεθόδων στήριξης αλλά και στην προσαρµογή των ήδη 

υπαρχουσών. Οι υποθέσεις µας είναι οι εξής: 

Υπόθεση 1ή:Η θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα δε θα σχετίζεται µε την σωµατική 

υγεία των ασθενών.  

Υπόθεση2ή: Υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην 

θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα και την σωµατική υγεία. 

Υπόθεση3ή: Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην 

θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα και την σωµατική υγεία. 

Υπόθεση4ή:Το φύλο δεν θα συσχετίζεται µε την σωµατική υγεία των ασθενών. 

Υπόθεση5ή:Το φύλο θα συσχετίζεται µε την σωµατική υγεία των ασθενών. 
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2.ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 

2.1 Χρόνιες παθήσεις – ασθένειες 

Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας από το 1948 έχει ορίσει την υγεία ως µια 

κατάσταση πλήρους φυσικής, κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας και όχι απλά ως η 

µη ύπαρξη κάποιας ασθένειας ή αναπηρίας.  Μπορεί ο ορισµός αυτός να αποτελεί µια  

ιδανική περιγραφή της υγείας σαν έννοια όµως είναι πολλαπλά καίριος. Φανερώνει ότι 

για τον προσδιορισµό της υγείας είναι ιδιαίτερα σηµαντική η κατανόηση της 

αλληλεπίδρασης καθώς και της αλληλεξάρτησης µεταξύ των βιολογικών, ψυχολογικών 

και κοινωνικών παραγόντων. Η υγεία δεν αποτελεί απλά το αντίθετο της ασθένειας, αλλά 

κάτι πιο πολύπλοκο. Οι χρόνιες ασθένειες και η αντιµετώπιση τους αποτελούν ένα από 

τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, καθώς οι 

χρόνιοι ασθενείς λόγω των αυξηµένων αναγκών τους επιβαρύνουν το κόστος των 

υπηρεσιών υγείας. Οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν µία δοκιµασία για τα άτοµα που 

πάσχουν, αλλά και για τις οικογένειές τους, εξαιτίας ακριβώς της χρονιότητάς τους και 

λόγω της αβεβαιότητας που δηµιουργούν όσον αφορά την πορεία και την έκβασή τους. 

Ενώ κάθε ασθένεια έχει διαφορετική εκδήλωση συµπτωµάτων και κάθε ασθενής βιώνει 

διαφορετικά τη νόσο του, υπάρχει µία πλειάδα κοινών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 

οι χρόνιοι ασθενείς ανεξάρτητα από τη νόσο από την οποία πάσχουν (Vitosky, 1987). Οι 

ασθενείς µε χρόνιο νόσηµα και οι οικογένειές τους περνούν διάφορα στάδια, καθώς 

έρχονται αντιµέτωποι µε την χρόνια ασθένεια . Η χρόνια ασθένεια µπορεί να επιδράσει 
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καταλυτικά στην ικανότητα του ατόµου για βασικές λειτουργίες όπως η επικοινωνία, η 

κοινωνικότητα και η αυτοφροντίδα. Τέλος, η χρόνια ασθένεια µπορεί να οδηγήσει 

σταδιακά στην αναπηρία. 

 

Η προσαρµογή στην χρόνια ασθένεια – αναπηρία είναι µια σύνθετη διαδικασία που 

επηρεάζεται από το άτοµο, την οικογένεια, την κοινότητα και από κοινωνικούς 

παράγοντες. Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων προσδιορίζει πόσο καλά ένα άτοµο 

έχει προσαρµοστεί σε µια τέτοια κατάσταση. Οι άνθρωποι όµως µπορεί να έχουν 

περισσότερες ή λιγότερες ανάγκες από άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερες ικανότητες ή 

αδυναµίες. Οι κοινωνίες είναι αυτές που παράγουν "την ιδιαίτερη" κατηγορία των 

ανθρώπων που τους ονοµάζουν ανάπηρους. Οι κοινωνικές στάσεις απέναντι στους 

ανθρώπους µε χρόνιες ασθένειες και ειδικές ανάγκες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

προσαρµογή του ατόµου και της οικογένειας στην κατάσταση του. ∆υστυχώς, η 

κοινωνική αντιµετώπιση απέναντι στα άτοµα είναι αρνητική γεµάτη προκαταλήψεις και 

διακρίσεις. Η κοινωνική αυτή αντιµετώπιση (στάση) επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες όπως : 

 

1) Πεποιθήσεις σχετικά µε την αξία της σωµατικής αρτιµέλειας και της πνευµατικής 

διαύγειας.  

2) Πεποιθήσεις σχετικά µε τη συγκεκριµένη ασθένεια από την οποία η ασθένεια πάσχει 

το άτοµο.  

3) Πεποιθήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ασθένεια ή το 

ατύχηµα.  
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4) Πεποιθήσεις σχετικά µε τις ρίζες της φτώχειας  

5) Ανεργία και οικονοµική ύφεση.  

 

Υπάρχουν όµως διάφορες µελέτες οι οποίες αποδεικνύουν πως η αγωγή υγείας του 

πληθυσµού σε µακροχρόνια και συστηµατική βάση βελτιώνει την κοινωνική στάση 

απέναντι στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ( Brillhart, Hazel & Wyers, 1990; Berrol, 1984). 

Στο ∆υτικό κόσµο, κυρίως, οι επιτυχίες των βιοϊατρικών επιστηµών στην αντιµετώπιση 

πολλών ασθενειών, καθώς και η υιοθέτηση µιας προσέγγισης για τη σχέση µεταξύ 

σώµατος και πνεύµατος έγιναν η βάση για την ανάπτυξη του βιοϊατρικού µοντέλου 

αντίληψης της υγείας και της ασθένειας. Το συγκεκριµένο µοντέλο υποστηρίζει ότι οι 

περισσότερες ασθένειες µπορούν να ερµηνευτούν ως διαταραχές των οργανικών 

διεργασιών, ή ως αποτέλεσµα τραυµατισµού, βιοχηµικής ανισορροπίας, λοίµωξης κ.α. 

(Engel, 1977) 

Η επίδραση πιθανών ψυχολογικό-κοινωνικών παραγόντων και διαδικασιών σε πολλές 

περιπτώσεις  αγνοείται ή παραβλέπεται. Επίσης όταν αναγνωρίζεται, δεν τους 

προσδίδεται η δέουσα προσοχή. Επιπλέον, η λεκτική και µόνο αναγνώριση της σηµασίας 

τους, ή έστω η συµπερίληψή τους σε κάποιες έρευνες, δεν σηµαίνει και πραγµατικό 

συνυπολογισµό τους στην καθηµερινή επιστηµονική – κλινική σκέψη και πρακτική. 

 

Τον περασµένο αιώνα σηµειώθηκαν τρεις καίριες και αλληλένδετες αλλαγές ως προς την 

υγεία και την ασθένεια.  

- Πρώτες αιτίες θανάτου γίνονται πλέον οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος, οι 

χρόνιες πνευµονοπάθειες, τα ατυχήµατα, ο διαβήτης, το AIDS, καθώς και οι ψυχικές 
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διαταραχές. Όλες είναι χρόνιες καταστάσεις οι οποίες απαιτούν σηµαντικές αλλαγές στον 

τρόπο ζωής και τη συµπεριφορά του ατόµου, µε σκοπό να βελτιωθεί ή ακόµη και για να 

µην επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας ακόµα περισσότερο (Baum, Perry & Tarbell, 

2004). 

 

- Οι βασικότεροι παράγοντες επικινδυνότητας για την εκδήλωση των ασθενειών αυτών 

είναι η ανθρώπινη, ατοµική και κοινωνική συµπεριφορά (π.χ., διατροφικές 

συµπεριφορές, άσκηση, κάπνισµα, χρήση αλκοόλ κ.α.). Σε αυτά µπορούµε να 

προσθέσουµε ακόµη το χαµηλό κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο και η φτώχεια, καθώς και 

το στρες και οι παράγοντες που σχετίζονται µε αυτό . Μόνο ο τρόπος ζωής υπολογίζεται 

ότι συµβάλλει κατά 50% στο βαθµό υγείας του ατόµου (Johnson, 2003). 

 

- Βασικός στόχος των σύγχρονων υπηρεσιών υγείας είναι πλέον η διαχείριση της χρόνιας 

ασθένειας παρά η θεραπεία της (κάτι ανέφικτο στις περισσότερες περιπτώσεις), η 

πρόληψη µιας πιθανής επιδείνωσης και η εξασφάλιση των συνθηκών για καλή ποιότητα 

ζωής (Baum, Perry & Tarbell, 2004). 

  

 

2.2 Χαρακτηριστικά της χρόνιας ασθένειας 

Στις χρόνιες ασθένειες οι καταστάσεις είναι πολύ απρόβλεπτες και τα πράγµατα είναι 

αρκετά αβέβαια (Bjelland, Dahl, Haug & Neckelmann, 2002). 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), υπολογίζεται ότι το 2020 ένα 

είδος Χρόνιου Νοσήµατος θα καλύπτει περίπου το 60% του συνολικού φάσµατος των 

ασθενειών παγκοσµίως (World Health Organization, 2006). 
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Η χρόνια πάθηση µπορεί να προκύψει είτε από ασθένεια είτε από ατύχηµα και 

γενικότερα ο  συγκεκριµένος όρος  αναφέρεται σε εκείνες τις παθήσεις οι οποίες έχουν 

ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

 

α) οφείλονται σε παθολογική αιτία για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία 

β) διαρκεί  εφ’ όρου ζωής 

 

γ) Υποτροπιάζει (έχει διαρκή επιδείνωση) ή είναι πιθανόν να υποτροπιάσει  

δ) Είναι µόνιµη  

ε) Συνεπάγετε µερική ή σε ορισµένες περιπτώσεις, ολική ανικανότητα  

στ) επιβάλλει µεγάλο διάστηµα επίβλεψης, παρακολούθησης και φροντίδας καθώς και 

ειδική αποκατάσταση για τον ασθενή.  

 

Επιπλέον κριτήρια µε τα οποία ορίζεται σαν χρόνια µια πάθηση-ασθένεια είναι η χρονική 

διάρκεια, ο βαθµός σοβαρότητάς της, η επίδραση η οποία επιφέρει στη λειτουργικότητα 

του ατόµου και η ανάγκη την οποία δηµιουργεί για διαρκή φροντίδα από τις υπηρεσίες 

υγείας (Ασηµόπουλος, 2003).   

 

2.3 Αντιµετώπιση  χρόνιων  παθήσεων 

Οι πρόοδοι στον ιατρικό τοµέα και στην τεχνολογία έχουν αυξήσει το όριο ζωής και 

έχουν µειώσει τα συµπτώµατα που προκαλούν πόνο στους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν 

από χρόνιες ασθένειες (McClellan & Cohen, 2007 ). Μερικοί από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των 
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επιπτώσεων των χρόνιων ασθενειών είναι, σύµφωνα µε έρευνες, η διατήρηση της 

συναισθηµατικής ισορροπίας, των κοινωνικών σχέσεων, της αυτοεκτίµησης και η 

υπακοή στη φαρµακευτική περίθαλψη. Πρόκειται για κοινά χαρακτηριστικά κάποιων 

χρόνιων ασθενειών όπου καλούνται οι ασθενείς να εξασφαλίσουν προκειµένου να 

βιώσουν όσο πιο ανώδυνα γίνεται µια δυσάρεστη κατάσταση (Kuijer,Ybema, Buunk, 

DeJong, Thijs-Boer & Sanderman, 2000).  Επιπλέον, πολύ σηµαντικό ρόλο, ο οποίος και 

καθορίζει το πώς ο άνθρωπος βιώνει την ασθένεια του, διαδραµατίζουν η 

προσωπικότητα του ασθενή, οι συµπεριφορές στον πόνο, οι στρατηγικές αντιµετώπισης 

του πόνου και το κοινωνικό περιβάλλον.  

Από την άλλη πλευρά όµως και σε αρκετές περιπτώσεις η επιµήκυνση του ορίου ζωής 

συνεπάγεται νέες δυσκολίες για τους ασθενείς, τις οικογένειες τους και όσους 

προσφέρουν ιατρική περίθαλψη. Η αλµατώδης τεχνολογική ανάπτυξη του ιατρικού 

τοµέα σηµαίνει ότι οι άνθρωποι µπορούν να ζήσουν περισσότερα χρόνια, ωστόσο συχνά 

υποφέροντας από αυτές τις χρόνιες παθήσεις  (Κουτσολιάκου, 2009).                                  

Η αντιµετώπιση µιας χρόνιας ασθένειας απαιτεί σηµαντική προσπάθεια και µεγάλη 

επιδεξιότητα από τον ασθενή, για να µπορέσει να προσαρµοστεί στις νέες και συνεχώς 

εναλλασσόµενες καταστάσεις που θα συναντήσει. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η  χρόνια ασθένεια σχετίζεται µε υψηλά επίπεδα 

αβεβαιότητας. Οι ασθενείς πρέπει να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους ως µέρος ενός νέου 

τρόπου ζωής. Οφείλουν επίσης να υποµείνουν εξουθενωτικές και απαιτητική θεραπείες. 

Αυτοί είναι µερικοί από τους παράγοντες που καθιστούν απαραίτητη την προσαρµογή 

και της Ψυχολογικής θεραπείας στην αντιµετώπιση χρόνιων ασθενειών. Είναι γενικά 

αποδεκτό ότι περίπου το ένα τέταρτο των ασθενών που πάσχουν από κάποια  χρόνια 
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ασθένεια παρουσιάζουν σηµαντικά κλινικά ψυχολογικά συµπτώµατα. Για παράδειγµα, 

ακόµη και όταν οι ιατρικοί παράγοντες είναι σταθερά ελεγχόµενοι απέναντι στον κίνδυνο 

παρουσίας εµφράγµατος του µυοκαρδίου αυτός ο κίνδυνος µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά 

κατά την παρουσία καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Ακόµη και στη  περίπτωση απουσίας  

κάποιας ψυχολογικής ή ψυχιατρικής διαταραχής, οι ασθενείς πρέπει να ρυθµίζουν συχνά- 

τις πολύπλοκες και συνεχώς µεταβαλλόµενες σκέψεις καθώς και τα συναισθήµατα και 

συµπεριφορές τους (Hippisley-Cox, Fielding & Pringle, 1998).   

Η αντιµετώπιση λοιπόν των χρόνιων ασθενειών σχετίζεται άµεσα µε τις συµπεριφορές 

όπου δείχνει ο ασθενής καθώς και µε τις στρατηγικές που ο ίδιος χρησιµοποιεί. Η 

επιστήµη της Ψυχολογίας έχει ασχοληθεί µε αυτό το θέµα προκειµένου να δώσει την 

ευκαιρία στους ασθενείς να 'πάρουν την ασθένειά τους στα χέρια τους.  

Στόχος είναι να γίνει η ζωή των ασθενών πιο λειτουργική και να τους διδαχτεί ο τρόπος 

ούτως ώστε να ζούνε πιο αποδοτικά. 

 

2.4 Επιπτώσεις της χρόνιας ασθένειας  

Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι οι διαταραχές της διάθεσης είναι συχνές σε άτοµα 

που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα. Η αναγνώριση του άγχους και της κατάθλιψης 

αποτελεί µια σηµαντική συνιστώσα στην αντιµετώπιση τους και στην υποστήριξη αυτών 

των ατόµων ώστε να µπορέσουν ικανοποιητικά να διαχειριστούν την καθηµερινότητά 

τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι η υποκειµενική αντίληψη που έχουν τα άτοµα για την 

κατάστασή τους και για τα συµπτώµατα της ασθένειας, σχετίζετε περισσότερο µε την 

καταθλιπτική διάθεση παρά µε εξελικτική πορεία της ίδιας της χρόνιας νόσου. 
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Η αβεβαιότητα που υπάρχει στο θέµα των χρόνιων ασθενειών κάνει την ενασχόληση µε 

αυτές αρκετά δύσκολη. Ορισµένοι τύποι χρόνιας ασθένειας µπορεί να είναι ήπιοι ενώ 

αντίθετα άλλοι τύποι µπορεί να είναι σοβαροί καθώς και απειλητικοί για τη ζωή. Για 

τους ανθρώπους µε κάποια χρόνια ασθένεια κάθε µέρα αποτελεί δύσκολη µέρα ειδικά 

στην περίπτωση όπου η ασθένεια τους περιλαµβάνει ορισµένα και ίσως διαφορετικά 

µεταξύ τους είδη επαναλαµβανόµενων πόνων 

Οι ασθενείς της χρόνιας νόσου είναι υπό συνεχή φαρµακευτική αγωγή, η οποία µπορεί 

να οδηγήσει σε πολλές ανεπιθύµητες ενέργειες καθώς και σε αλλαγές στον τρόπο ζωής. 

Ορισµένες από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής µπορεί να είναι πολύ µικρές και να µην 

αφορούν τον κοινωνικό περίγυρο του ασθενή υπάρχουν όµως και εκείνες οι αλλαγές οι 

οποίες µπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια της ελευθερίας, στην απώλεια της εργασίας 

και γενικότερα στην σηµαντική αλλαγή της ζωής µέσω της διαφοροποίησης των 

καθηµερινών δραστηριοτήτων του ασθενή επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τη ζωή των 

γύρω ανθρώπων.   

Η µεγάλη διάρκεια της χρόνιας ασθένειας και της αναπηρίας επιδρά στην ποιότητα ζωής 

τόσο των ασθενών, όσο και των οικογενειών τους. Τα άτοµα και οι οικογένειες µε τη 

διάγνωση της χρόνιας ασθένειας ή της εγκατάστασης µιας αναπηρικής κατάστασης λόγω 

ατυχήµατος ακολουθούν τη διαδικασία πένθους που έχει διάφορα στάδια. Ασθενής και 

µέλη της οικογένειάς του βιώνουν απώλειες που σχετίζονται µε την απώλεια της υγείας 

και της σωµατικής λειτουργίας, την απώλεια της ενεργού συµβολής και της παρουσίας 

στο σπίτι ενός συντρόφου ή ενός γονέως, µε την απώλεια των προνοµίων του κοινωνικού 

ρόλου του ασθενούς και όλων όσων απέρρεαν από τον κοινωνικό αυτό ρόλο, αφορούν 

ακόµα σε πληθώρα συναισθηµατικών και οικονοµικών απωλειών (Kleeman, 1988; 
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Kleeman, 1989). Τα στάδια της διαδικασίας του πένθους περιγράφονται από την Kubler-

Ross (1969), ως εξής:  

Στο στάδιο της διάγνωσης (schock) ασθενής και οικογένεια παρουσιάζουν µια αδυναµία 

να αντιδράσουν ή αντιδρούν σπασµωδικά. Το στάδιο αυτό ακολουθείται από το στάδιο 

της άρνησης (denial), όπου ο άρρωστος και η οικογένεια αρνούνται να αποδεχθούν το 

γεγονός. "Όχι, δεν µπορεί να είναι αλήθεια!", είναι η συνήθης αντίδραση ατόµων και 

οικογενειών, θεωρούν ότι κάποιες διαδικασίες αποκατάστασης δεν τους αφορούν, 

τρέχουν από ιατρείο σε ιατρείο, µε την ελπίδα πως κάποιος θα τους πει κάτι διαφορετικό, 

πώς έγινε κάποιο λάθος. 

Στο στάδιο του θυµού (anger) άρρωστος και οικογένεια βιώνουν και εκφράζουν θυµό, 

που είναι µια φυσιολογική και ανθρώπινη αντίδραση, µια διαµαρτυρία. "Γιατί εγώ; Αυτό 

είναι άδικο." Είναι θυµωµένοι γιατί η καθηµερινή τους ζωή και τα σχέδια για το µέλλον 

ανατράπηκαν ξαφνικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκφράζουν αυτό το θυµό στο 

περιβάλλον τους, παραπονιούνται για το σύστηµα υγείας, για τους γιατρούς, το 

νοσηλευτικό προσωπικό, καυγαδίζουν συχνά µε το προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, 

ενώ οι άλλοι στρέφουν την οργή τους σε µεταφυσικά επίπεδα, στο Θεό την τύχη. 

Στο στάδιο της απόσυρσης (retreat), θρήνου και κατάθλιψης ασθενής και οικογένεια 

θρηνούν για τις απώλειες που υπέστησαν και στο στάδιο αυτό είναι δυνατόν ασθενής και 

η οικογένειά του να µην εµφανίζονται στις υπηρεσίες υγείας, να µην εφαρµόζουν τις 

θεραπείες που τους έχουν συσταθεί και να περνούν µια φάση κατάθλιψης. 

Στο στάδιο της διαπραγµάτευσης (bargaining) άρρωστος και οικογένεια αρχίζουν να 

συνειδητοποιούν ότι η αρρώστια είναι ένα αµετάκλητο γεγονός και είναι κάτι που µπορεί 

να συµβεί σε όλους τους ανθρώπους, για να καταλήξουν στο "γιατί όχι και σε µένα". 
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Τότε, αρχίζει η διαδικασία διαπραγµάτευσης, "θα ακολουθώ πιστά τη θεραπεία, θα κάνω 

τις ασκήσεις που πρέπει, θα µε βοηθήσει αυτό; Θα πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία, θα 

µε βοηθήσει αυτό να γίνω καλά;"  

Η διαπραγµάτευση είναι µια προσπάθεια να υπερνικηθεί η κρίση και να καλυτερέψει η 

κατάσταση. 

Το τελικό στάδιο είναι το στάδιο της αποδοχής/αντιµετώπισης (acceptance). 

Ο άρρωστος και οικογένεια αποδέχονται το γεγονός και αντιµετωπίζουν τη ζωή 

λαµβάνοντας το υπ όψιν, γίνονται συνεργάσιµοι και πειθαρχούν στις συνιστώµενες 

θεραπείες. Τα στάδια αυτά δεν διαδέχονται αυστηρά το ένα το άλλο. Μπορεί να 

συνυπάρχουν και να επανεµφανίζονται σε διάφορες φάσεις της αρρώστιας. Όπως 

προκύπτει από την περιγραφή των σταδίων αποτελεί πολύ σηµαντικό, έτσι ώστε να 

είµαστε αποτελεσµατικοί στην φροντίδα που παρέχουµε στον άρρωστο που οδεύει προς 

το τέλος της ζωής του, να ακούµε προσεκτικά τις ανάγκες και τις επιθυµίες του, τους 

φόβους και τις ανασφάλειές του. Είναι δικαίωµα του αρρώστου να αντιµετωπίζεται µε 

σεβασµό ως άτοµο που ζει, που έχει συναισθήµατα, σκέψεις και ανάγκες µέχρι την 

τελευταία στιγµή της ζωής του (Kübler-Ross, 2005).   

Όλοι οι επαγγελµατίες υγείας οφείλουν να γνωρίζουν αυτά τα στάδια αλλά και να τα 

αναγνωρίζουν, όταν επεµβαίνουν θεραπευτικά στον ασθενή και την οικογένεια για να 

έχουν αποτελεσµατικότερη παρέµβαση και να µπορέσουν να βοηθήσουν ουσιαστικά. Η 

µεγάλη διάρκεια της χρόνιας ασθένειας και της αναπηρίας απαιτεί συµβιβασµούς και 

στρατηγικές αντιµετώπισης τόσο από επιπλοκές και αποκλίσεις υγείας και το άτοµο που 

έχει την αναπηρία χρειάζεται συνεχή θεραπεία και φροντίδα. Κατά τον Lambert (1982) 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες που υπεισέρχονται στη διαδικασία αντιµετώπισης της 
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χρόνιας ασθένειας και δηµιουργούν καταστάσεις που πρέπει να αντιµετωπίσει ο ασθενής 

στην καθηµερινότητά του. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

 

- Παράγοντες που προκαλούν στρες και συνδέονται µε τη χρόνια ασθένεια. 

 

- Παράγοντες που σχετίζονται µε την αποδοχή και υιοθέτηση κανόνων αναγκαίων για 

την προσαρµογή στην χρόνια ασθένεια. 

 

- Παράγοντες που σχετίζονται µε τις στρατηγικές αντιµετώπισης της χρόνιας ασθένειες. 

 

- Παράγοντες που σχετίζονται µε την εκµάθηση νέων τεχνικών αυτοφροντίδας. 

 

- Παράγοντες που σχετίζονται µε τις ανάγκες της οικογένειας. 

 

- Παράγοντες που σχετίζονται µε το ακολουθούµενο µοντέλο φροντίδας από τους 

επαγγελµατίες υγείας και πρόνοιας. 

 

Η χρόνια ασθένεια και η αναπηρία είναι συνυφασµένες µε µια υπολειµµατική κατάσταση 

υγείας που δεν είναι δυνατόν να θεραπευθεί άµεσα. Το άτοµο συνήθως βιώνει 

δυσλειτουργίες σε περισσότερα από ένα συστήµατα. Η διαδικασία πένθους διαρκεί πολύ 

και το άτοµο µπορεί να παλινδροµεί µεταξύ αισθηµάτων αδυναµίας, απελπισίας, 

εξάρτησης καθώς συνεχώς βιώνει περιορισµούς στην καθηµερινή ζωή του. Κάθε 

επιδείνωση της κατάστασης σηµαίνει την έναρξη ενός νέου κύκλου πένθους και αυτός ο 
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φαύλος κύκλος µπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο πένθος ή σαν το χτίσιµο ενός τοίχου µε τη 

συστοίχιση πανοµοιότυπων τούβλων. Η κατάσταση αυτή µπορεί να οδηγήσει σε 

κατάθλιψη (Mumma, 1987). 
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3.Θρησκευτικότητα / Πνευµατικότητα και υγεία 

 

3.1 Θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η αξιολόγηση της σχέσης µεταξύ της υγείας και της 

θρησκευτικότητας / πνευµατικότητας. Αν και ο τοµέας αυτός δεν αποτελούσε σηµαντικό 

πεδίο ερευνητικής µελέτης κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τον 20ο αιώνα, ξεκίνησε το 

ενδιαφέρον µε τη δηµοσίευση, το 1902, της κλασικής σειράς του William James µε τον 

τίτλο "Οι ποικιλίες των θρησκευτικών εµπειριών" καθώς και µε το πρώτο συνέδριο του µε 

την ονοµασία "Θρησκεία και Νευρολογία". Ο  James κατέστησε σαφές ότι εννοούσε την 

αντιµετώπιση  όχι µόνο της θρησκείας, µε την επίσηµη έννοια του όρου, αλλά 

γενικότερα την αντιµετώπιση των συναισθηµάτων, των πράξεων και των εµπειριών τα 

οποία οι ίδιοι οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται ότι σχετίζονται µε ότι ο καθένας θεωρεί 

θεϊκό. Επιπλέον, σχολίασε την ανάγκη για την εκπόνηση κάποιας ψυχοσωµατικής 

θεωρίας που να συνδέει τις πνευµατικές αξίες µε κάθε φυσιολογική αλλαγή (James, 

1902).  Ο James ακολούθησε το παράδειγµα του κλασικού έργου του Durkheim στο  

οποίο το θρήσκευµα χρησιµοποιήθηκε ως η κύρια µεταβλητή για την ανάλυση της 

αυτοκτονίας. Αν και οι τοµείς της ψυχολογίας και της βιολογίας στην ανάλυση του 

Durkheim είναι υποτυπώδεις, η ουσία της ανάλυσης του ήταν βαθιά οξυδερκής, 

αναγνωρίζοντας ότι η κοινή θρησκευτική συµµετοχή και οι θρησκευτικές παραστάσεις 

αποτελούσαν τις θεµελιώδεις ενοποιητικές δυνάµεις στην κοινωνία έχοντας την 

µοναδική ικανότητα να κατευθύνουν και να ελέγξουν τα προσωπικά κίνητρα των 

ανθρώπων (Durkheim, 1951). 
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Αυτό που συνέβη ανάµεσα σε αυτά τα δυο µεγάλα έργα και την σηµερινή εποχή είναι 

επίσης σχετικό. Παρά τις αξιώσεις ότι η θρησκευτική ή πνευµατική πεποίθηση ήταν 

συµβάλλουσα στην καλύτερη υγεία, οι πνευµατικές πεποιθήσεις εξετάζονταν σπάνια στις 

ψυχολογικές ή ιατρικές δηµοσιεύσεις. Συνήθως εξετάζονταν µόνο η παρουσία ή απουσία 

θρησκευτικής πίστης. Σε ένα µεγάλο µέρος, κάθε κεντρικό ενδιαφέρον για την 

ψυχολογική µελέτη της θρησκείας εξαφανίστηκε κυρίως υπό το πλαίσιο της ανάπτυξης 

µιας περισσότερο στενής επιστηµονικής ηθικής τονίζοντας ιδιαίτερα µεθόδους των 

φυσικών επιστηµών, τον πραγµατισµό και συµπεριφορισµό. Κάτω όµως από την 

επίδραση διαφόρων παραγόντων (όπως η άνοδος της µεταµοντέρνας σκέψης, η 

δυσαρέσκεια για την επιβολή  περιορισµών στις εργαστηριακές µελέτες της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς) η ιδιοσυγκρασία της εποχής, στις ερευνητικές προοπτικές, στράφηκε στο 

πρόσφατο παρελθόν (Rosenau, 1992) προκαλώντας την αναβίωση του ενδιαφέροντος για 

την έρευνα των επιπτώσεων των θρησκευτικών – πνευµατικών παραγόντων στην 

κατάσταση της υγείας. Αυτή η µεταστροφή γίνεται επίσης αντιληπτή  µέσα από την 

περιγραφή του Norman Cousin στο έργο του η  "Ανατοµία της Ασθενείας"  στην οποία 

και έδωσε έµφαση στους πνευµατικούς παράγοντες οι οποίοι συµβάλουν στην 

αποκατάσταση και αργότερα στην πιο εµπειρική µελέτη της βιολογίας, της ελπίδας και 

της θεραπευτικής δύναµης του ανθρώπινου πνεύµατος (Cousins, 1979; Cousins, 1989). 

Περισσότερα στοιχεία για την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος σχετικά µε τη σύνδεση 

µεταξύ θρησκευτικότητας / πνευµατικότητας και υγείας µπορούν να βρεθούν σε ένα 

µεγάλο αριθµό ερευνητικών άρθρων για το θέµα αυτό. 

Όπως έχει γραφεί σε πολλές µελέτες, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία συνδέουν 

διάφορα θέµατα της πνευµατικότητας – θρησκευτικότητας, όπως για παράδειγµα η 
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επίσκεψη στην εκκλησία και η θρησκευτικές αντιλήψεις κάποιου, µε την καλύτερη 

ψυχική και σωµατική κατάσταση καθώς και µε µικρότερα ποσοστά θνησιµότητας 

(Ellison & Levin, 1998; Levin & Chatters, 1998; Matthews, McCullough, Larson, 

Koenig, Swyers & Milano, 1998; Mueller, Plevak & Rummans, 2001; Worthington, 

Kurusu, McCullogh & Sandage, 1996).      

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι τόσο η εννοιολογική προσέγγιση των όρων της 

θρησκευτικότητας και πνευµατικότητας καθώς και η προσπάθεια ανάδειξης του τρόπου 

µε τον οποίο η πνευµατική ζωή επιδρά στην υγεία και τη διάθεση των ασθενών. 

Βιβλιογραφικά αναφέρονται πολλοί ορισµοί της πνευµατικότητας και τονίζεται ότι οι 

λέξεις και οι έννοιες αδυνατούν να περιγράψουν τη φύση της. Η θρησκεία ως ένα 

παγκόσµιο φαινόµενο αποτελεί συχνά αντικείµενο επιστηµονικού ενδιαφέροντος. 

Ωστόσο µέχρι σήµερα δεν υπάρχει οµοφωνία για τον ακριβή προσδιορισµό του όρου. 

Γενικά οι θρησκείες έχουν τις ρίζες τους στη θεµελιώδη ανθρώπινη ανάγκη εύρεσης  του 

απώτερου νοήµατος της ύπαρξης που έχει στο κέντρο την έννοια µιας ανώτερης δύναµης 

η οποία χαράσσει τις κατευθυντήριες γραµµές για την ηθική και την κοινωνική 

συµπεριφορά του ανθρώπου. Όταν αυτό το ανώτερο ον προσωποποιείτε τότε γίνεται 

λόγος για αποκάλυψη. Έρευνες απέδειξαν ότι άτοµα, τα οποία χαρακτηριζόταν από 

υψηλά επίπεδα πνευµατικής ευεξίας, παρουσίαζαν χαµηλότερα επίπεδα άγχους και 

αντιµετώπιζαν µε µεγαλύτερη αισιοδοξία την ασθένειά τους. Έρευνες σχετικά µε το θέµα 

της πίστης έδειξαν ότι τα θρησκευόµενα άτοµα είναι πιο ευτυχισµένα και ικανοποιηµένα 

από την ζωή τους ή έχουν περισσότερα θετικά συναισθήµατα για τους άλλους. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται πως σε περιπτώσεις σοβαρής σωµατικής ανικανότητας η 

ελπίδα µπορεί να δράσει υποστηρικτικά µέσω συγκεκριµένων πρακτικών, όπως η 
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προσευχή. Συµπερασµατικά λοιπόν οι ειδικοί της υγείας θα πρέπει να προσαρµόσουν τις 

συνθήκες φροντίδας λαµβάνοντας υπόψη τους τις πνευµατικές ανάγκες των ατόµων που 

φροντίζουν (Cowley, 1997). 

 

 

 

3.2 Ορίζοντας την  πνευµατικότητα / θρησκευτικότητα 

Ο διαχωρισµός του βιολογικού από το πνευµατικό ή του φυσικού από το µεταφυσικό 

είναι ένα άλλο εµπόδιο στην έρευνα των πνευµατικών ζητηµάτων. Όπως έχει αναφερθεί 

παραπάνω η έννοια της πνευµατικότητας είναι µια σύνθετη έννοια, για την οποία δεν 

υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός και γενικότερα είναι δύσκολο να οριστεί. Οι 

Harrison & Bernard υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τόσοι ορισµοί της πνευµατικότητας, 

όσοι είναι και αυτοί που προσπαθούν να την ορίσουν, ενώ αναφέρουν ότι οι λέξεις και οι 

έννοιες αδυνατούν να περιγράψουν τη φύση της (Harrison & Burnard, 1993).  

Η πνευµατικότητα ορίζεται σε σχέση µε το πνεύµα και θεωρείται, πολύ συχνά, σαν ένα 

ανώτερο κοµµάτι της φύσης του ατόµου. Η πνευµατικότητα έχει να κάνει µε την 

ανθρώπινη αναζήτηση της σηµασίας ή του σκοπού για τη ζωή. Είναι εκείνο το µέρος της 

ψυχής των ανθρώπων το οποίο αγωνίζεται για µεταφυσικές αξίες, έννοιες και εµπειρίες. 

Το πνεύµα είναι εκείνη η πτυχή ή αυτή η ουσία ενός ανθρώπου, που δίνει τη δύναµη και 

την ενέργεια και παρακινεί την αναζήτηση για αρετές όπως αγάπη, αλήθεια και φρόνηση 

(McKee & Chappel, 1992). 

Γενικότερα η πνευµατικότητα περιλαµβάνει την αντίληψη ότι ο άνθρωπος απολαµβάνει 

ένα είδος δεσµού µε κάποια ανώτερη δύναµη, θεϊκή οντότητα ή ακόµη και εσωτερική 
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πηγή ενέργειας. Κατά πολλούς, το πνεύµα αποτελεί την κινητήρια δύναµη της 

ανθρώπινης υπόστασης και γενικά είναι αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα 

υπόλοιπα όντα. Η πνευµατικότητα έχει περιγραφή ως µια έννοια µε τις δικές της αρχές. 

Επιπλέον, οι Harrison και Burnard ( 1993) διαφωνούν για το αν η πνευµατικότητα είναι 

συνειδητή ή µη συνειδητή αντίληψη. 

Αποτελεί γεγονός ότι η εννοιολογική της προσέγγιση παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. 

Για παράδειγµα, η αγάπη είναι η λέξη κλειδί η οποία δίνει τη δική της ερµηνεία για την 

έννοια της πνευµατικότητας στη χριστιανική θρησκεία. Πνευµατικότητα είναι η 

ανθρώπινη δύναµη η οποία µας οδηγεί, ελέγχει τη διαίσθηση και τις ηθικές µας αρχές, 

αποτελεί είδος κάποιας φιλοσοφίας και παράλληλα µας κάνει αυτό που είµαστε. Η αγάπη 

γίνεται η ουσία της ανθρώπινης πνευµατικότητας, µέσω της οποίας ο άνθρωπος κατανοεί 

την ενότητα όλων των όντων και τη σχέση τους µε το δηµιουργό (Clark, 1991). 

Σε µια περιεκτικότατη  αναθεώρηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε θέµατα υγείας 

αναφέρονται 92 ορισµοί της πνευµατικότητας. Πολλοί συγγραφείς προσδιόρισαν τους 

παρακάτω ως σηµαντικότερους, σύµφωνα µε τους οποίους η πνευµατικότητα έχει σχέση 

(Unruh, Versnel & Kerr, 2002): 

 

- Με το Θεό, ένα πνευµατικό ον, µια ανώτερη δύναµη, ή µια πραγµατικότητα 

µεγαλύτερη από τον εαυτό 

 

- Το υπερφυσικό ανεξάρτητα από την πίστη σε µια υψηλότερη ύπαρξη 

 

-Την ύπαρξη ενός µη υλικού κόσµου 
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- Την έννοια και το σκοπό της ζωής 

 

- Την δύναµη του ανθρώπου για ζωή. 

 

Βλέποντας την πνευµατικότητα από µια διαφορετική οπτική γωνία, µπορούµε να την 

προσδιορίσουµε ως εκείνο τον τρόπο µε τον οποίο εκδηλώνεται η ψυχή, ο τρόπος µέσω 

του οποίου το σώµα εκδηλώνεται µέσω της φυσιολογίας και τα συναισθήµατα µέσω του 

µυαλού (Herriot, 1992). Ο Dickinson (1975) από την άλλη πλευρά ορίζει την 

πνευµατικότητα ως το αντίθετο του βιολογικού και του µηχανικού, τονίζοντας ότι είναι 

ένας επιστηµονικός εφιάλτης το να προσπαθεί κάποιος να αποδείξει αν υπάρχει ή δεν 

υπάρχει πνευµατικότητα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι άνθρωποι συγχέουν 

τους όρους πνευµατικότητα και θρησκευτικότητα. Σε έρευνα την οποία παρουσίασε η 

αµερικανική εφηµερίδα New York Times µε βάση µια ψηφοφορία που διεξήχθη κατά τη 

διάρκεια του έτους 2003, το 82% των Αµερικανών ανέφεραν ότι πιστεύουν στην ύπαρξη 

του παραδείσου και το 63% ότι επιθυµούσαν τη συνέχιση της µετά το θάνατο ζωής τους 

σε αυτόν, περιγράφοντας τον µάλιστα ως µια γειτονιά η οποία αντανακλά την κοινωνία 

που τους ανέθρεψε. Στο ίδιο άρθρο, ο Clark Roof τόνισε ότι οι απόψεις των Αµερικανών 

σε σχέση µε τον παράδεισο κινούνται προς δύο κατευθύνσεις: 

 

(α). στην πρώτη υπάρχει η αίσθηση ότι ο άνθρωπος θα συναντήσει στον παράδεισο µια 

χαρούµενη περιοχή, όπου θα κυριαρχεί άφθονος καταναλωτισµός, 
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(β). στη δεύτερη η αίσθηση ότι θα ξαναβρεθούν µε παλιούς φίλους και συγγενείς. 

 

Ο ίδιος συµπεραίνει ότι οι Αµερικανοί έχουν συγκεχυµένες απόψεις για την επίδραση της 

πνευµατικής ζωής. Έχοντας ένα µεγάλο αριθµό  θρησκευτικών και παρά - θρησκευτικών 

εκκλησιών οι Αµερικανοί αδυνατούν πλέον να ξεχωρίσουν την έννοια της 

πνευµατικότητας. 

 Λανθασµένη είναι επίσης και η άποψη ότι η πνευµατικότητα αφορά µόνο τους 

θρησκευόµενους. Το να µην έχεις θρησκεία δεν σου αφαιρεί την ανάγκη για πνευµατική 

ζωή. Τέτοια παραδείγµατα αφορούν τους άθεους και τους αγνωστικιστές οι οποίοι δίνουν 

νόηµα στη ζωή τους µέσω διαφορετικών συστηµάτων αξιών (π.χ. διαµέσου του 

ανθρωπισµού). Η πνευµατικότητα  σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να θεωρηθεί ως 

αναζήτηση για προσωπική ολοκλήρωση (Misiak & Sexton, 1973) . Ο µεγάλος φιλόσοφος 

Hegel θεωρούσε πως η πηγή του Θεού ήταν ο ίδιος ο άνθρωπος και έδινε έµφαση στη 

µοναδικότητα µεταξύ του ατόµου και του κόσµου. Άλλοι πάλι εκφράζονται µέσω των 

ισχυρών πολιτικών τους πιστεύω, ενώ κάποιοι δεν πιστεύουν πουθενά και σε τίποτα. 

Ωστόσο οι αξίες της ζωής τους, τους επιτρέπουν να ζουν µια έντονη πνευµατική ζωή 

(Ozinga, 1991). 

Ο Carson (1989) από την άλλη προσφέρει τη δική του θεωρία για την πνευµατικότητα 

και την πνευµατική ωρίµανση, χωρίζοντας την σε δύο διαδικασίες µε διαφορετική όµως  

κατεύθυνση: µία οριζόντια και µία κάθετη. 

 

(α). η οριζόντια αναπτύσσει τη σχέση του ανθρώπου µε το υπερφυσικό σε όλες τις 

καθηµερινές δραστηριότητες.  
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(β). η κάθετη διαδικασία ωθεί το άτοµο σε µια πιο άµεση επαφή µε την ανώτερη δύναµη 

ή το υπέρτατο ον.  

 

Για να αναπτύξει κάποιος την πνευµατικότητά του, µπορεί να το κάνει διαµέσου της 

οριζόντιας διαδικασίας όπου θεωρεί πως κάθε άνθρωπος καθορίζει την  πνευµατικότητα 

µε όρους, όπως αυτούς των διαπροσωπικών σχέσεων, της τέχνης ή της µουσικής, χωρίς 

να έχει απολύτως καµιά σχέση µε το υπέρτατο ον (Carson, 1989). 

  

Άτοµα που έρχονται αντιµέτωπα µε την ασθένεια, την αναπηρία, τη γέννηση ενός 

παιδιού ή τον επικείµενο θάνατο, είναι ευάλωτα σε αλλαγές ή αντιδράσεις σχετικά µε 

ερωτήµατα για τα προσωπικά πιστεύω τους, την ύπαρξη του Θεού, το αληθινό νόηµα της 

ζωής. Για πολλούς, αυτή αποτελεί µια υγιή αντιµετώπιση µιας δεδοµένης κρίσης, ενώ για 

άλλους τέτοιες αντιδράσεις οδηγούν σε εσωτερική ψυχική αναστάτωση, πάλη για το 

νόηµα της ζωής και της ασθένειας ή συγκρούσεις µε την ίδια την ιδέα της πίστης ή το 

Θεό. Η έκφραση της πνευµατικότητας µπορεί να επιτευχθεί µέσω της συµµετοχής στη 

λατρεία, της µελέτης των Γραφών και θρησκευτικών πρακτικών στην καθηµερινή  

πράξη. Ο διαχωρισµός όµως αυτός ενδέχεται να υποδηλώνει ότι η πνευµατικότητα 

µπορεί να λειτουργεί και να εκφράζεται σε δύο διαφορετικά επίπεδα, στην καθηµερινή 

πρακτική µε την προσευχή και τη µελέτη, αλλά και στη διάρκεια κάποιας ασθένειας ή 

άλλης κρίσης ή όταν το άτοµο έρχεται αντιµέτωπο µε µια καταληκτική ασθένεια (Levin, 

2001).  
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Η πνευµατικότητα είναι ένα ενδόµυχο θέµα το οποίο θα πρέπει να προσεγγίζεται µε ήπιο 

τρόπο και χωρίς κριτική διάθεση καθώς χρησιµοποιούνται κυρίως φαινοµενολογικές 

προσεγγίσεις και διήγηση ιστοριών (Herriot, 1992).  

Πολλά πρωτόκολλα σε σχέση µε την έρευνα της πνευµατικότητας είναι βασισµένα σε 

µια δυναµική και οικουµενική ερµηνεία της πνευµατικότητας, σαν εκείνες τις 

πεποιθήσεις , δραστηριότητες και σχέσεις που µεσολαβούν, επηρεάζουν, ή τροποποιούν 

τη σχέση µεταξύ διάφορων περιοχών της ανθρώπινης εµπειρίας και ζητήµατα ή 

ανησυχίες σε σχέση µε το υπερφυσικό. Ο όρος υπερφυσικό είναι λογικό να δέχεται 

πολλές ερµηνείες, αφού και µόνο η ετυµολογική προσέγγιση της λέξης παραπέµπει σε 

έννοιες πέρα και πάνω από τη φύση. Ένας ορισµός κοντά στην έννοια της 

πνευµατικότητας είναι ο προσδιορισµός του υπερφυσικού ως η ικανότητα του καθενός 

να πράττει µε γνώµονα το συµφέρον του συνόλου ή ενός µεγαλύτερου και 

σπουδαιότερου σκοπού παρά µε βάση τις επιθυµίες και τα προσωπικά του οφέλη. Τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες εκδηλώθηκε επιστηµονικό ενδιαφέρον για τις λεγόµενες µετά 

το θάνατο εµπειρίες ( near death experiences) εννοώντας µε αυτές φαινόµενα, τα οποία 

βίωσαν άνθρωποι, οι οποίοι βρέθηκαν κοντά στο θάνατο. Οι µεταθανάτιες εµπειρίες 

µπορούν να θεωρηθούν ως µια άλλη διάσταση του υπερφυσικού. Οι επιστήµονες 

κατάφεραν έπειτα από χιλιάδες µαρτυρίες να χαρτογραφήσουν τα διαφορετικά στάδια 

µιας τέτοιας εµπειρίας (Cole, 1993): 

 

- Αίσθηση ειρήνης και απώλειας της επίγειας ζωής 
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- Το άτοµο βγαίνει από το σώµα του και αιωρείται ή ακόµα συναντά νεκρούς φίλους και 

συγγενείς είτε µια ύπαρξη από φως 

 

- Το άτοµο νιώθει να "ρουφιέται" σε ένα σκοτεινό τούνελ ή µια µαύρη σπείρα 

 

- ∆ιακρίνει ένα άσπρο φως, το οποίο δεν τον τυφλώνει, ένα φως µε το οποίο το άτοµο 

θέλει όσο τίποτε άλλο να ενωθεί. 

 

Από αυτήν την άποψη, η πνευµατικότητα θεωρείται ως τρόπος ζωής - µια διαδικασία, 

µια έρευνα, µια συνοµιλία - παρά µια ξεχωριστή σφαίρα της ζωής. Για παράδειγµα µέσα 

στα όρια του φυσικού σώµατος η εµπειρία του πόνου µπορεί να οδηγήσει τα άτοµα στην 

έντονη πνευµατική έρευνα όσον αφορά την έννοια της δυστυχίας. Παρόµοια, οι ελπίδες, 

οι φόβοι, οι προβληµατικές σχέσεις µε τα µέλη της οικογένειας, οι οικονοµικές 

ανησυχίες, οι πολιτιστικές πεποιθήσεις που αποτελούν ταµπού ή η αντίληψη του καθενός 

για την ασθένεια και την ιατρική του φροντίδα είναι καθηµερινά παραδείγµατα 

συνηθισµένης ανθρώπινης εµπειρίας τα οποία µπορούν να συσχετιστούν µέσω της 

πνευµατικότητας και τις ανησυχίες σχετικά µε το υπερφυσικό.  

 

3.3 Πνευµατικότητα/θρησκευτικότητα και πολιτισµός 

Από την καταγραφή και την κωδικοποίηση των γραπτών ή προφορικών µαρτυριών που 

αφορούν την πνευµατικότητα µπορούµε να κατανοήσουµε καλύτερα τις διαφορετικές 

πολιτιστικές παραδόσεις ενός λαού. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στοιχεία που βοηθούν 

τον ερευνητή προς την καλύτερη κατανόηση της φύσης της  πνευµατικότητας σε σχέση 
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µε τη διαφορετικότητα των πολιτισµών. Η γνώση των θρησκευτικών και πνευµατικών 

περιορισµών ενός λαού, των πρακτικών, των κανόνων και των τελετουργικών που 

ακολουθούνται είναι πάντα πολύ χρήσιµη.  

Η διάσταση που λαµβάνει η πνευµατικότητα στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου είναι 

αρκετά σηµαντική. Το εύρος των εµπειριών που πρέπει να θεωρούνται ως σηµαντικές 

πτυχές της πνευµατικότητας είναι τεράστιο και µπορεί να είναι µια  συνεχόµενη 

αλληλουχία - κατά προσέγγιση βέβαια- ξεκινώντας από το ιερό και καταλήγοντας στο 

κοσµικό (Hill, Pargament, Hood, McCullough, Swyers, Larson & Zinnbauer,  2000). 

Η επιστηµονική µελέτη περιλαµβάνει την αξιολόγηση των στοιχείων εκείνων που είναι 

υπεύθυνα για τη σύνδεση της πνευµατικότητας και της υγείας. Είναι σηµαντικό να 

υπάρχει ανεκτικότητα σχετικά µε τις νέες µεθόδους µελέτης αλλά και η γνώση πως 

υπάρχουν µερικά πράγµατα που δεν µπορούν ποτέ να γίνουν πλήρως κατανοητά. Η 

έρευνα για το θέµα της πνευµατικότητας γίνεται ταυτόχρονα σε πολλούς τοµείς όπως για 

παράδειγµα  στην ιατρική , τη νοσηλευτική, την κοινωνική εργασία, την ψυχολογία, την 

θεραπευτική και τη θεολογία. Οι περισσότερες δηµοσιεύσεις για την πνευµατικότητα 

προέρχονται από τις Η.Π.Α. και για το λόγο αυτόν τείνουν να αντανακλούν 

Αµερικανικές προσεγγίσεις και πρακτικές (Chochinov, Cann, 2005). 

Οι πολιτιστικές και θρησκευτικές διαφορές σε µια χώρα όπως οι Η.Π.Α. είναι αρκετά 

µεγάλες. Το 60% των Αµερικανών είναι Χριστιανοί Προτεστάντες (βαπτιστές, 

µεθοδιστές, πρεσβυτεριανοί, επισκοπιανοί). Οι Ρωµαίο-Καθολικοί είναι η δεύτερη πιο 

κοινή θρησκευτική οµάδα (25% του γενικού πληθυσµού), κυρίως στη νότια Λουιζιάνα 

και σε περιοχές όπου συγκεντρώνονται περισσότεροι Ισπανόφωνοι. Άλλες θρησκευτικές 

οµάδες οι οποίες, ποικίλουν ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή, περιλαµβάνουν τους 
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Ισλαµιστές, τους Εβραίους, τους Βουδιστές και τους Ινδουιστές. Παρά την ευρεία 

µεταβλητότητα µεταξύ των διάφορων οµάδων, ο ισπανόφωνος πληθυσµός των 

Ηνωµένων Πολιτειών διαθέτει πολλά κοινά πολιτιστικά στοιχεία. Οι περισσότεροι 

Ισπανοί βλέπουν την υγεία και την ασθένεια µε ολιστική προσέγγιση, 

συµπεριλαµβανοµένων των πνευµατικών, ηθικών, σωµατικών, φυσιολογικών, 

ψυχολογικών, κοινωνικών και µεταφυσικών διαστάσεων τους. Τόσο η υγεία όσο και η 

ασθένεια θεωρούνται πως προέρχονται από το Θεό ως δώρο ή τιµωρία. Η συµµόρφωση 

στο θέληµα του Θεού σε απάντηση στην ασθένεια είναι ένα συχνό ζήτηµα. Η ασθένεια 

θεωρείται επίσης, ως δυσαναλογία τόσο µέσα στον άνθρωπο όσο και µέσα στο 

περιβάλλον (Saint-Germaine & Longman, 1993). 

Στον Ελλαδικό χώρο τα ιερά σύµβολα αποτελούν θρησκευτικές εκφράσεις ιδιαίτερης 

πνευµατικής σηµασίας ταυτίζοντας την υγεία µε το θέληµα του Θεού ή κάποιου Αγίου. 

Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία κυρίως για όσους είναι ασθενείς και είναι 

ιδιαίτερα αφοσιωµένοι στο δόγµα της θρησκείας τους και τις πρακτικές της, οπότε 

χρειάζεται ειδική αντιµετώπιση κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. Πολλοί ασθενείς 

αποκάλυψαν πως αντλούν µεγάλη δύναµη από το Θεό. Ακόµη και στο προσωπικό της 

υγείας φαίνεται πως έχει επίδραση η πνευµατικότητα και η θρησκευτικότητα. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί η ποιοτική έρευνα η οποία µελέτησε τις 

αντιλήψεις των ασθενών σχετικά µε την πνευµατικότητα και εάν θεωρούν τον ειδικό της 

υγείας ως κάποιον που προµηθεύει πνευµατική φροντίδα. Οι ασθενείς συµφώνησαν ότι 

κατά τη διάρκεια της εισαγωγής και παραµονής τους στο νοσοκοµείο ,  το προσωπικό 

ήταν ευγενικό και στοργικό, όµως αυτές οι συµπεριφορές δεν θεωρήθηκαν ως 

πνευµατική φροντίδα. Η πνευµατική φροντίδα µπορεί επίσης να αντανακλά στις 
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πολύπλευρες εκφράσεις της πνευµατικότητας τις οποίες αντιµετωπίζουν οι 

επαγγελµατίες υγείας από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.  

Μια άλλη έννοια, η οποία περιγράφει και χαρακτηρίζει την πνευµατικότητα, είναι αυτή 

της ελπίδας. Ο Herth (1990) υποστηρίζει πως σε παγκόσµιο επίπεδο δεν υπάρχει ορισµός 

για την ελπίδα, παρατηρεί πάντως πως το επιστηµονικό ενδιαφέρον είναι έντονο για την 

επίδρασή της σε θέµατα υγείας. Σε έρευνά του σχετικά µε τη σηµασία της ελπίδας, 

τριάντα ασθενείς στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους απάντησαν πως η ελπίδα είναι η 

εσωτερική δύναµη, η οποία κατευθύνει τη ζωή προς νέες γνώσεις πέρα από 

οποιεσδήποτε λογικές προσδοκίες. Παράλληλα, άλλη έρευνα περιέγραψε 7 στρατηγικές, 

τις οποίες υιοθετούν κάποιοι ασθενείς, µε σκοπό να ικανοποιήσουν την ελπίδα ως 

πνευµατική ανάγκη. 

Αυτές είναι : 

 

1. Οι διαπροσωπικοί δεσµοί 

2. Το χιούµορ που µπορεί να κατευνάσει φόβους και ανησυχίες 

3. Προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, όπως η αποφασιστικότητα, το κουράγιο και 

η γαλήνη 

4. Εφικτοί στόχοι 

5. Η παρουσία ενεργών πνευµατικών πιστεύω 

6. Οι αναµνήσεις που προσφέρουν ψυχική ανάταση ή ανάκληση παλαιοτέρων 

ευχάριστων στιγµών 

7. Η αναγνώριση της ατοµικής αξίας (το να σε εκτιµούν ή να γίνεσαι αποδεκτός από το 

σύνολο). 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω η ελπίδα µπορεί να οριστεί ως µια διαδικασία η οποία 

περιλαµβάνει την αλληλεπίδραση της σκέψης, του αισθήµατος και της πράξης µε στόχο 

την προσωπική ολοκλήρωση. Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ασθενών, ο 

θεράποντας ιατρός είναι αυτός που προσδιορίζει τα κλινικά όρια µε τα οποία η ελπίδα 

µπορεί να θεωρηθεί µέσο ψυχολογικής υποστήριξης. Τέλος, αναφέρεται πως σε 

περιπτώσεις σοβαρής σωµατικής ανικανότητας η ελπίδα µπορεί να κάνει µια 

υποστηρικτική παρέµβαση διαµέσου του διαλογισµού, της µουσικής, της προσευχής, της 

πρακτικής θρησκευτικής τελετής, των παραδοσιακών ιερών αφηγήσεων και της 

ανάγνωσης κειµένων, που έχουν τη δυνατότητα να εµπνεύσουν τον ασθενή. Στην 

περίπτωση πάντως απώλειας της ελπίδας, ο ασθενής χάνει την αυτοπεποίθησή του, 

παρατηρείται πνευµατική κατάπτωση και πολλές φορές αντιδρά αρνητικά κατά τη 

διάρκεια της ιατρικής θεραπείας (Misiak & Sexton, 1973). 

Συµπερασµατικά λοιπόν, η θρησκευτικότητα αναφέρεται στην εξωτερική πρακτική µιας 

πνευµατικής κατανόησης ή και στο πλαίσιο για ένα σύστηµα πεποιθήσεων, αξιών, 

κωδικών δεοντολογίας και τελετουργικών. Περιλαµβάνει συνήθως κάποια µορφή 

κοινοτικής θρησκευτικής συµµετοχής και τήρησης των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Η 

θρησκευτική πίστη, όπως ο εκκλησιασµός ή η προσευχή, µπορεί να οδηγήσει στην 

δηµιουργία ισχυρών κοινωνικών σχέσεων καθώς επίσης και ενός κοινού συστήµατος 

αξιών. Είναι σηµαντικό να διακριθούν οι κοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την 

πίστη και τήρηση των θρησκευτικών πεποιθήσεων, από τον πιο προσωπικό ρόλο στην 

ίδια την πνευµατική πεποίθηση. 
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Σύµφωνα µε µια µελέτη η οποία είχε πραγµατοποιηθεί σε 303 ηλικιωµένους 

Πορτορικανούς, που είχαν κάνει χρήση των υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας σχετικά 

µε την επίδραση της ασθένειας, του στρες, της κοινωνικής υποστήριξης και της 

θρησκευτικότητας στην υγεία τους, διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν υψηλή 

θρησκευτικότητα, εµφάνισαν και πιο καλή ικανότητα διαχείρισης της κατάστασής τους.  

Τέλος, από την άλλη ο όρος πνευµατικότητα αναφέρεται ευρύτερα στην πίστη ενός 

προσώπου σε µια δύναµη εκτός από την ύπαρξη τους. Είναι η αίσθηση της σχέσης ή της 

σύνδεσης µε µια δύναµη ή ως η δύναµη στον κόσµο που ξεπερνά το παρόν πλαίσιο της 

πραγµατικότητας. Είναι περισσότερο από µια αναζήτηση της σηµασίας ή µια αίσθηση 

της ενότητας µε άλλους. Μερικοί άνθρωποι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη λέξη θεός, 

ενώ άλλοι µπορούν να είναι λιγότερο συγκεκριµένοι.  

Η πνευµατικότητα µπορεί να µη σχετίζεται µε την πίστη ή την συµµετοχή σε κάποια 

συγκεκριµένη θρησκεία. Τα οφέλη της έκφρασης των πνευµατικών πεποιθήσεων στην 

υγεία επικεντρώνονται στην ψυχολογική ενίσχυση και προστασία του ανθρώπου.  

  

 

3.4 Επιδράσεις της πνευµατικότητας/θρησκευτικότητας στην υγεία 

 Πέρα όµως, αλλά όχι ανεξάρτητα, από τις θεωρητικές προσεγγίσεις της 

πνευµατικότητας, το κεφάλαιο αυτό έχει ως σκοπό την ενασχόληση  µε την επίδρασή της 

στην υγεία και την ψυχική διάθεση του ασθενή γενικότερα. Οι ασθενείς ασχολούνται µε 

πνευµατικά ζητήµατα ιδιαίτερα όταν έχουν να αντιµετωπίσουν θέµατα σχετικά µε το 

θάνατο, όταν υποφέρουν από κάποια ασθένεια (τόσο σωµατική όσο και ψυχική). Για 

ορισµένους ασθενείς η πνευµατικότητα εκφράζει τις ανθρώπινες σχέσεις, τις αξίες και το 
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νόηµα της ζωής. Καλοσχεδιασµένες µελέτες απέδειξαν ότι η σχέση του ασθενή µε τις 

πρακτικές που αφορούν την πνευµατικότητα είχαν τα εξής αποτελέσµατα (σε διάφορες 

κλινικές περιοχές): 

 

- Μείωση του άγχους 

 

- Ανακούφιση από την ασθένεια 

 

- Αντιµετώπιση της κατάθλιψης 

 

- Πρόληψη καρδιοπαθειών και αρτηριακής υπέρτασης 

 

- Ανακούφιση από τον πόνο 

 

- Προσαρµογή στην ανικανότητα 

 

- Ανάκτηση δυνάµεων έπειτα από καρδιακή επέµβαση. 

 

Οι υποστηρικτές της ολιστικής φροντίδας θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετικά 

µε τον τρόπο που συνδέονται το σώµα και το πνεύµα. Ωστόσο γίνεται αναφορά σε δύο 

είδη θεραπείας: Στη µία, η ασθένεια αντιµετωπίζεται ως ένα ατύχηµα που προκαλείται 

από αιτίες έξω από τον ασθενή και η βάση της λογικής θεραπείας της αναδύεται από τη 

θεωρία σχετικά µε την αιτιότητα της ασθένειας και τον έλεγχο της υποτιθέµενης αιτίας. 
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Στη δεύτερη η ασθένεια προκαλείται από την έλλειψη της σύνδεσης µεταξύ του ατόµου, 

ως αυτόνοµης ύπαρξης, και του περιβάλλοντος, περιλαµβάνει όµως και τη φάση εκείνη 

όπου ο άνθρωπος θέτει σκοπούς και δίνει νόηµα στη ζωή του (Emmons, 1999)  

Σε µια ερευνητική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε 71 καρκινοπαθείς, από το 

περιφερειακό κέντρο κατά του καρκίνου σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του 

Βερµόντ, σχετικά µε τις θρησκευτικές και πνευµατικές πεποιθήσεις διαπιστώθηκε ότι οι 

ασθενείς οι οποίοι είχαν ισχυρές θρησκευτικές και πνευµατικές πεποιθήσεις 

παρουσίασαν και υψηλή ικανότητα διαχείρισης της κατάστασης τους. Οι πεποιθήσεις 

στη ζωή µετά τον θάνατο και η ψυχολογική ανάταση από την προσευχή σχετίστηκαν µε 

την µεγαλύτερη ευτυχία και θετική επίδραση, ενώ η πίστη στον παράδεισο σχετίστηκε 

λιγότερο µε την κατάστασή τους. Η πίστη σε µια ανώτερη δύναµη, στη µετά τον θάνατο 

ζωή και στην ευεργετική επίδραση της προσευχής σχετίστηκαν επίσης µε µείωση του 

πόνου από την ασθένεια (Levin, 2001).   

Η έκφραση µέσω της πνευµατικότητας θετικών συναισθηµάτων, η δηµιουργία ενός 

προσωπικού τρόπου αντιµετώπισης της κατάστασης της υγείας τους και ενός 

προσωπικού τρόπου ζωής, καθώς και οι σκέψεις ελπίδας, αισιοδοξίας και θετικών 

προσδοκιών από την ζωή καθιστούν την πνευµατικότητα προστατευτικό παράγοντα για 

την ψυχολογική ισορροπία του ατόµου.  

Σε µια έρευνα που είχε γίνει στον Καναδά και αφορούσε ασθενείς µε διαταραχές της 

διάθεσης και την επίδραση της πνευµατικότητας στην πορεία της ασθένειάς τους, 

παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς που είχαν ισχυρές πνευµατικές πεποιθήσεις 

διαχειρίστηκαν πιο ήπια και πιο αποτελεσµατικά τις υποτροπές της ψυχοπαθολογίας τους 
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και είχαν ποιοτικά καλύτερο τρόπο ζωής από αυτούς που δεν είχαν ισχυρές πνευµατικές 

πεποιθήσεις (Sherrill & Larson, 1988).  

Η εξέταση της πνευµατικότητας – θρησκευτικότητας, ως µιας κατάστασης η οποία 

επηρεάζει συγκεκριµένους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας, δίνει το δικαίωµα της 

απελευθέρωσης της επιστηµονικής σκέψης από µηχανιστικές αντιλήψεις για το 

ανθρώπινο σώµα και από το δυισµό µεταξύ ψυχής και σώµατος, επιτρέποντας έτσι την 

αναβίωση της ολιστικής αντίληψης για την υγεία. Με αυτόν τον τρόπο τίθεται στο 

επίκεντρο της έρευνας η ισορροπία µεταξύ βιολογικών, ψυχικών, περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και συµπεριφορολογικών παραγόντων.  

Οι επιπτώσεις της πνευµατικότητας – θρησκευτικότητας στην κλινική πρακτική 

αποτελούν ένα νέο κεφάλαιο στην αντιµετώπιση του ασθενή και στον τρόπο που ο ίδιος 

ο ασθενής διαχειρίζεται την ασθένεια του. Έχει περιγραφεί ότι η τακτική 

παρακολούθηση θρησκευτικών τελετών βελτιώνει το προσδόκιµο επιβίωσης, ασκεί 

ευνοϊκή επίδραση στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και στην κατάθλιψη, µειώνει τις 

εισαγωγές στο νοσοκοµείο για οξέα επεισόδια µε ταυτόχρονη µείωση του χρόνου 

νοσηλείας και ενδεχοµένως αποτρέπει τον αλκοολισµό και την χρήση ναρκωτικών 

ουσιών (Τριανταφυλλίδης, 2000).  Σε έρευνες που έχουν γίνει σχετικά µε την ικανότητα 

διαχείρισης µιας κατάστασης σε σχέση µε την πνευµατικότητα - θρησκευτικότητα και 

την επίδραση τους στα χρόνια νοσήµατα διαπιστώθηκε ότι σχετίζονταν µε καλή ποιότητα 

ζωής καθώς και µειωµένο άγχος (Delgado, 2007).  

Σε µια µελέτη µε ασθενείς οι οποίοι είχαν καρκίνο του εγκεφάλου παρατηρήθηκε ότι η 

πνευµατικότητα – θρησκευτικότητα αποτέλεσε παράγοντα καλύτερης αντιµετώπισης της 

νόσου και των όσων προκαλούνται από αυτήν (Strang & Strang, 2000).  
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Μελλοντικά θα πρέπει να διενεργηθούν επιστηµονικές µελέτες σε όλες τις χώρες 

προκειµένου να καθοριστεί ο πραγµατικός ρόλος της πνευµατικότητας – 

θρησκευτικότητας στην εξέλιξη µιας χρόνιας ασθένειας. Τα αποτελέσµατα αυτών των 

µελλοντικών ερευνών θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην εφαρµογή παράλληλων 

θεραπευτικών στρατηγικών πνευµατικής προσέγγισης των ασθενών µε στόχο την 

καλύτερη αντιµετώπιση των χρόνιων ασθενειών 

 

 

  3.5  Πνευµατικότητα/Θρησκευτικότητα και  σωµατική  υγεία 

Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των ασθενών γενικά επηρεάζουν τις συµπεριφορές που 

σχετίζονται µε την υγεία και τον χρόνιο πόνο και έχει καθιερωθεί µια σχέση µεταξύ της 

θρησκευτικότητας και της πνευµατικότητας µε την φυσική και διανοητική υγεία. Μεγάλο 

βάρος έχει δοθεί στην εξέταση πληθυσµών στους οποίους επηρεάζεται η θνησιµότητα 

τους από επικίνδυνες για τη ζωή ασθένειες, όπως για παράδειγµα καρδιαγγειακά 

νοσήµατα (Aviles, 2001; Larson, 1989), διάφοροι τύποι καρκίνου (Andrykowski, 1996; 

Enstrom, 1978; Spiegel, 1989), νεφρική ανεπάρκεια (O' Brien, 1982), και AIDS (Carson , 

1990). Ενώ προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι θρησκευτικές και πνευµατικές 

πεποιθήσεις κάποιου ατόµου ενδέχεται να επηρεάσουν θετικά την υγεία, την µακροζωία 

και την αποκατάσταση σωµατικών παθήσεων, δεν έχει µελετηθεί εκτενώς αν ισχύει κάτι 

αντίστοιχο για ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιο πόνο. Τα πρόσωπα που υποφέρουν 

για παράδειγµα από χρόνια οσφυαλγία ενδεχοµένως να έχουν διαφορετικές εµπειρίες από 

τη θρησκεία και την πνευµατικότητα σε σχέση µε αυτούς που αντιµετωπίζουν µια νόσο 

στο τελικό της στάδιο, αποκαλύπτοντας έτσι ένα διαφορετικό µοντέλο σχετικά µε το πώς 
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η θρησκεία και η πνευµατικότητα µπορούν να επηρεάσουν την έκβαση µιας νόσου µέσα 

σε έναν συγκεκριµένο πληθυσµό.  

Οι ασθενείς µε χρόνιο πόνο συχνά, χάνουν την εργασία τους, έχουν οικονοµικές 

επιπτώσεις και αντιµετωπίζουν οικογενειακά και άλλα προβλήµατα µε τις σχέσεις τους 

λόγο της κατάστασής τους. Επιπλέον, σχεδόν το 50% αυτών πάσχει από σοβαρή 

κατάθλιψη (Ruoff, 1996). Τα στοιχεία επίσης δείχνουν ότι οι ασθενείς µε χρόνιο πόνο 

είναι σε οµάδα υψηλού κινδύνου για απόπειρα αυτοκτονίας και άλλες ενέργειες 

αυτοκαταστροφής, µε ποσοστό αυτοκτονιών υψηλότερο από αυτό του γενικού 

πληθυσµού (Fishbain, 1996). Αντίθετα µε το φόβο για παραµονή στη ζωή που 

αντιµετωπίζουν οι ασθενείς µε καρκίνο ή AIDS, εκείνοι µε χρόνιο πόνο µπορεί να 

αναρωτηθούν εάν η ζωή συνεχίζει να αξίζει.  

Υπάρχουν διάφορες µελέτες που δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι κάνουν µια στροφή προς 

την πνευµατικότητα, ως µέσο για την αντιµετώπιση του (Ashby & Lenhart, 1994; Keefe 

& Dolan, 1986; Keefe, 1997; Rosenstiel & Keefe, 1983). Αν και σε περιορισµένη 

κλίµακα, υπάρχουν µερικές µακροχρόνιες µελέτες που προτείνουν ότι η θρησκεία και η 

πνευµατικότητα µπορούν να σχετίζονται µε χαµηλότερα αποτελέσµατα πόνου, όπως 

αυτός αξιολογείται µε διάφορες κλίµακες (Turner & Clancy, 1986) και βελτιωµένη 

διάθεση (Keefe, 2001). Ενώ η πνευµατικότητα και η θρησκεία συναντώνται συχνά ως 

µέσα υποβοήθησης, δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητό αν σχετίζονται µε την διανοητική 

υγεία, τη φυσική υγεία, ή την ποιότητα της ζωής ασθενών µε χρόνιο πόνο. 

 

 

 



 

41 
 

4. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ  

 

4.1 Τα φύλα στην επιστήµη 

Μέχρι πριν από δύο δεκαετίες, οι ανάγκες των γυναικών και η ιδιαιτερότητα των 

ιατρικών προβληµάτων που αυτές αντιµετώπιζαν δεν αναγνωρίζονταν. Το πεδίο έρευνας 

αυτό ήταν ανύπαρκτο. Με διαφορετικά λόγια, τόσο η θεωρία όσο και τα αναλυτικά 

εργαλεία αποτέλεσαν τµήµα ενός κατά βάση αντρικού οπλοστασίου, όπου οι γυναίκες 

κινδύνευσαν να εγκλωβιστούν µέσα σε άστοχες υποθέσεις και σε λαθεµένα 

συµπεράσµατα. Το ενδιαφέρον για θέµατα που άπτονται της υγείας των γυναικών, 

αυξάνεται παράλληλα µε την εξέλιξη της επιστήµης, τη διείσδυση όλο και περισσοτέρων 

γυναικών στο χώρο των ιατρικών επαγγελµάτων και της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας, αλλά 

και την ανάγκη των ίδιων των γυναικών να πάρουν υπό τον έλεγχό τους αποφάσεις που 

αφορούν θέµατα υγείας, περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας τους (Αβδελά & Ψαρρά, 

1997). 

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Ιατρικής Επιστήµης σε συνδυασµό µε την τεχνολογία 

συνέβαλλαν σηµαντικά στην επιµήκυνση του προσδόκιµου επιβίωσης για τα άτοµα που 

πάσχουν από χρόνια νοσήµατα. Οι χρόνιες ασθένειες αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και 

τις γυναίκες. ∆ιαφορές όµως υπάρχουν τόσο στην επίπτωση των διαφορετικών 

ασθενειών όσο και στην πορεία της νόσου και στην απάντηση στη θεραπεία. Μέχρι 

πρόσφατα, η ιατρική έρευνα µελετούσε τους άνδρες και χρησιµοποιούσε τις ανάγκες 

τους σαν πρότυπο, γενικεύοντας την εφαρµογή των αποτελεσµάτων της και στις 

γυναίκες.  
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Η επιστηµονική αντίληψη πως το γυναικείο βιολογικό φύλο αποτελεί το αντίθετο του 

αντρικού συγκροτήθηκε ήδη από τον 18ο αιώνα και επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τις 

ιατρικές αντιλήψεις για το σώµα και το φύλο. Οι επιστηµονικές βεβαιότητες που 

προβάλλονταν άλλοτε ως οικουµενικές, αφορούσαν καταρχάς το αντρικό φύλο και 

απέκρυπταν τις όποιες σχέσεις εξουσίας ενέχονται στη γνώση. Τα ερωτήµατα τα οποία 

υπήρχαν επικεντρώνονταν στην αιτιατή σύνδεση βιολογίας και φύλου. Επιπλέον 

αµφισβητούνταν το κατά πόσο οι κατά φύλο φυσιολογικές διαφορές µπορούν να 

ερµηνεύσουν τον ψυχισµό και τις διαφορές στη συµπεριφορά στις διάφορες χρόνιες 

ασθένειες µεταξύ αντρών και γυναικών (Gabe & Williams, 1986). 

Το 1991 οριοθετεί την έναρξη µιας δεκαετίας στην οποία θέµατα που αφορούν 

προβλήµατα υγείας των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων των ψυχικών διαταραχών 

(Kohen, 2000) και διαταραχών εξάρτησης ( Kandall, 1996) ήρθαν στο προσκήνιο τόσο 

σε ακαδηµαϊκούς χώρους όσο και στον τοµέα της περίθαλψης αλλά και των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης. Οι εµπειρίες χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών από τις γυναίκες µπορεί 

να µην είναι τελείως διαφορετικές από τις εµπειρίες των αντρών, αφορούν ωστόσο τις 

ίδιες ως γυναίκες, και αξίζει να µελετηθούν εξαιτίας αυτής ακριβώς της διαφοράς. 

Άλλωστε, η αντρική εµπειρία εκλαµβάνεται ως η µοναδική στα θέµατα της έρευνας και, 

αν εξαιρέσουµε τη βιβλιογραφία σε θέµατα της εγκυµοσύνης και της πορνείας των 

γυναικών, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο βάρος, λόγω του ενδιαφέροντος για την 

υγεία του εµβρύου, και του φόβου της διάδοσης του ιού HIV στο γενικό πληθυσµό 

(Dowsett, Gary & Aggleton, 1998) η σχετική µε τις ιδιαιτερότητες του φύλου 

ενασχόληση είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτη. Σε όλες τις δυτικές χώρες 

συµπεριλαµβανοµένων και των ΗΠΑ, υπήρξε ελλιπέστατη χρηµατοδότηση για θέµατα 
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τα οποία αφορούν την υγεία των γυναικών. Υπήρχε  αποκλεισµός τους από µελέτες 

έρευνας, ανεπαρκή µεγέθη κλινικών δειγµάτων των γυναικών τα οποία περιόριζαν τη 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων, ανεπαρκής επισήµανση διαφορών φύλου 

στη βίοιατρική έρευνα και τον τοµέα υπηρεσιών περίθαλψης, αλλά και 

αλληλοσυγκρουόµενα αποτελέσµατα που προέκυπταν από τις µελέτες που 

επικεντρώνονται στις γυναίκες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι ο κίνδυνος να εµφανίσει µια 

γυναίκα µείζονα κατάθλιψη, δηλαδή σοβαρή µορφή κλινικής κατάθλιψης, στη διάρκεια 

της ζωής της είναι διπλάσιος από ότι στους άνδρες. Όµως, οι ιατρικές υπηρεσίες για τις 

γυναίκες εστιάζουν την προσοχή τους περισσότερο στην αναπαραγωγική τους λειτουργία 

µέσα από της ειδικότητα της Μαιευτικής Γυναικολογίας, αγνοώντας συχνά άλλα πολύ 

σηµαντικά θέµατα υγείας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ειδικός τοµέας της ψυχικής υγείας 

της γυναίκας αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Ο τοµέας 

αυτός περιλαµβάνει θέµατα υγείας και ασθένειες που εµφανίζονται είτε αποκλειστικά 

είτε συχνότερα στις γυναίκες και που έχουν διαφορετική κλινική έκφραση σε άνδρες και 

γυναίκες. Αυτό σηµαίνει ότι οι γυναίκες µπορεί να παρουσιάζουν διαφορετική 

συµπτωµατολογία καθώς και να απαντούν διαφορετικά στις θεραπευτικές παρεµβάσεις. 

Περιλαµβάνει ακόµη θέµατα, όπως η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η ποιότητα των 

υπηρεσιών υγείας και η πρόληψη της ασθένειας. ∆εν πρέπει άλλωστε να ξεχνάµε πως η 

παροχή κατάλληλων υπηρεσιών υγείας και η δίκαιη κατανοµή τους δεν µπορεί να 

εξυπηρετηθεί µέσα από µια συλλογιστική που εξισώνει τους πάντες, αλλά από τη 

δυνατότητα να αναγνωριστούν και να εξυπηρετηθούν οι διαφορετικές ανάγκες της κάθε 

ειδικής οµάδας του πληθυσµού (Miles, 1988). Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, µέσα 
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από την θέσπιση του προγράµµατος δράσης Φύλο, γυναίκες και υγεία, αναγνωρίζει την 

υποχρέωση, οι διαφορετικές ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των γυναικών να ληφθούν 

υπόψη στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των πολιτικών υγείας. Οι διαφορετικές ανάγκες 

των γυναικών δεν µπορούν να εκτιµηθούν σωστά αν δεν ληφθεί υπόψη µαζί µε τη 

βιολογική και ορµονική τους υπόσταση και η κοινωνική τους θέση, καθώς και οι 

διακρίσεις στον κοινωνικό και επαγγελµατικό τους ρόλο. Ένα σηµαντικό ερώτηµα που 

παραµένει ανοιχτό είναι ο πιθανός αίτιοπαθογενετικός ρόλος της αλληλεπίδρασης των 

ορµονών µε ψύχοκοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (World Health 

Organization, 2006).  . 

 

4.2 Βιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την γυναίκα 

Οι γυναίκες έχουν αντικειµενικά µεγαλύτερη ανάγκη από τις υπηρεσίες υγείας από τους 

άνδρες. Πέρα από τα προβλήµατα που οι γυναίκες έχουν από κοινού µε τους άνδρες 

υπάρχουν και αυτοί οι βιολογικοί παράγοντες  οι οποίοι δηµιουργούν διαφορετικά 

προβλήµατα και ως συνέπεια ειδικές ανάγκες υγειονοµικής περίθαλψης. Επιπλέον, 

συγκριτικά µε τους άνδρες, οι γυναίκες εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ασθένειας και 

αναπηρίας κατά την διάρκεια της ζωή τους και λόγω της αύξησης της µακροζωίας τους 

έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες που σχετίζονται µε 

την ηλικία. 

Οι πιο αξιοσηµείωτοι βιολογικοί παράγοντες είναι :   

 

- Εγκυµοσύνη 
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Παλαιότερα υπήρχε η εντύπωση ότι η εγκυµοσύνη προσέφερε προφυλακτική επίδραση  

στην παρουσίαση προβληµάτων της υγείας. Πέρα από την πίστη αυτή όµως σηµαντικό 

βαθµό κατάθλιψης ή άγχους παρατηρείται σε ποσοστό 10% στο πρώτο τρίµηνο της 

κύησης. Τα άτοµα που έχουν ήδη ψυχιατρικό ιστορικό ή αισθήµατα ενδοψυχικής 

σύγκρουσης σχετικά µε την εγκυµοσύνη (όπως προηγούµενο τερµατισµό κύησης ή 

σκέψεις για τερµατισµό της τρέχουσας κύησης) και νέες ανύπαντρες µητέρες µε 

περιορισµένη κοινωνική υποστήριξη, βρίσκονται στο µεγαλύτερο κίνδυνο για την 

εµφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών στην διάρκεια της κύησης. Σε µερικές περιπτώσεις 

τα ψυχιατρικά συµπτώµατα συµβαίνουν σα συνέπεια µιας µη προγραµµατισµένης 

εγκυµοσύνης και στα πλαίσια µιας κακής συντροφικής σχέσης. 

Ακολουθώντας τον τοκετό η επίπτωση των ψυχιατρικών διαταραχών αυξάνει σηµαντικά. 

Αυτές οι διαταραχές ποικίλουν από την ήπια, συχνή και αυτό - περιοριζόµενη λοχειακή 

δυσφορία (postpartum blues) και την επιλόχεια κατάθλιψη, µέχρι τις σπάνιες αλλά 

σοβαρές επιλόχειες ψυχώσεις. Η επιλόχεια κατάθλιψη εκδηλώνεται στο 10-15% των 

νέων µητέρων, µε έναρξη συνήθως τις πρώτες 6-8 εβδοµάδες µετά τον τοκετό. Τα 

κλινικά χαρακτηριστικά της είναι παρόµοια µε της κατάθλιψης στις άλλες φάσεις της 

ζωής. Υπάρχει έντονη στενοχώρια, εύκολα κλάµατα, κακή συγκέντρωση και 

αναποφασιστικότητα, ευερεθιστότητα, απώλεια της σεξουαλικής επιθυµίας, διαταραχή 

του ύπνου, σκέψεις ανεπάρκειας στο µητρικό ρόλο, αυξηµένη ανησυχία για την υγεία 

του µωρού και φόβοι ότι αυτό µπορεί να έχει κάποια ανωµαλία. Στην περίπτωση της 

κατάθλιψης στη διάρκεια της κύησης και στην επιλόχεια κατάθλιψη, η αλληλεπίδραση 

των ψυχοκοινωνικών παραγόντων µε τις ορµονικές µεταβολές φαίνεται πως καθορίζει 

την πιθανότητα παρουσίασης χρόνιας ασθένειας. Από τους ψυχοκοινωνικούς αυτούς 



 

46 
 

παράγοντες, η δυσαρµονία στο γάµο, το ανεπαρκές κοινωνικό δίκτυο στήριξης και η 

κακή οικονοµική κατάσταση, η νεαρή ηλικία και η κακή συζυγική σχέση σχετίζονται µε 

τον αυξηµένο κίνδυνο της επιλόχειας κατάθλιψης. 

 

- Εµµηνόπαυση  

 

Έχει καταγραφεί η αύξηση των καταθλιπτικών συµπτωµάτων,  της ευερεθιστότητας και 

της αϋπνίας στην εµµηνόπαυση. Τα περισσότερα συµπτώµατα πιθανώς συνοδεύουν την 

κλιµακτήριο, δηλαδή την χρονική περίοδο που ακολουθεί τις πρώτες ανωµαλίες της 

περιόδου µέχρι την εµµηνόπαυση. Η συχνότητα της κατάθλιψης αυξάνει στη διάρκεια 

της κλιµακτηρίου ακόµη και σε γυναίκες που δεν είχαν εµφανίσει ποτέ κατάθλιψη µέχρι 

εκείνη τη στιγµή. Γυναίκες που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κατάθλιψη σε 

αυτή τη φάση, είναι αυτές µε προηγούµενο ιστορικό κατάθλιψης, που βιώνουν µια 

πρόσφατη, σοβαρή ψυχοκοινωνική επιβάρυνση. 

Η εµµηνόπαυση πέρα από τη διακοπή της ικανότητας για αναπαραγωγή, σηµατοδοτεί 

επίσης αλλαγή ρόλου για τις γυναίκες, καθώς συµπίπτει συχνά µε την αποχώρηση των 

παιδιών από το σπίτι αλλά και τη συνταξιοδότηση από την εργασία. Έτσι αυτή η εποχή 

µπορεί να απαιτεί την προσαρµογή σε πολλά νέα δεδοµένα,  µεταξύ άλλων και του 

χρόνου που περνά. Τέλος οι γυναίκες βιώνουν µεγάλο άγχος και πίεση σε σχέση µε 

θέµατα αναπαραγωγικής υγείας. Η υπογονιµότητα και η υστερεκτοµή έχει βρεθεί ότι 

αυξάνουν τον κίνδυνο για καταθλιπτικές και αγχώδεις διαταραχές. 
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- Κοινωνικοί παράµετροι 

 

Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών παρέχει ισχυρές αποδείξεις ότι παράγοντες που 

σχετίζονται µε την κοινωνική διάσταση της ταυτότητας του φύλου συνεισφέρουν 

σηµαντικά στη µεγαλύτερη επίπτωση της κατάθλιψης, των αγχωδών διαταραχών και 

γενικότερα στην κατάσταση της υγείας των κοριτσιών και των γυναικών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι το χαµηλότερο αίσθηµα αυτοεκτίµησης των έφηβων 

κοριτσιών και το µεγάλο άγχος που βιώνουν σε σχέση µε την εικόνα σώµατος, που είναι 

γνωστό ότι καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό κοινωνικά, έχει βρεθεί ότι συνδέεται µε την 

µεγαλύτερη επίπτωση της κατάθλιψης και των διαταραχών της διατροφής στα κορίτσια 

της εφηβείας τα οποία βρίσκονται σε σχέση.  Μια διαρκώς αυξανόµενη πίεση ασκείται 

στις γυναίκες των δυτικών κοινωνιών από την επιβολή  βιοµηχανοποιηµένων προτύπων 

οµορφιάς και της εξιδανίκευσης της νεότητας. Το αίσθηµα της έλλειψης αυτονοµίας και 

ελέγχου πάνω στην ίδια τους τη ζωή είναι γνωστό ότι σχετίζεται µε την κατάθλιψη. 

 Κοινωνικώς καθορισµένες νόρµες σε σχέση µε το ρόλο των φύλων και τα καθήκοντά 

τους τοποθετούν τις γυναίκες πολύ συχνότερα σε καταστάσεις όπου έχουν πολύ λιγότερο 

έλεγχο σε σηµαντικές αποφάσεις που αφορούν στη ζωή τους. Η πολύ γρήγορη µεταβολή 

του παραδοσιακού ρόλου της γυναίκας που παλιότερα έµενε στο σπίτι και έφερε την 

ευθύνη των οικιακών εργασιών και της φροντίδας των παιδιών, εξαρτηµένη όµως 

κοινωνικά και οικονοµικά από τον άνδρα, έχει αλλάξει. Φαίνεται όµως πως στις δυτικές 

κοινωνίες δεν έχει αποποιηθεί τους παραδοσιακούς ρόλους και τα καθήκοντα της αλλά 

έχει προσθέσει και άλλους στο επαγγελµατικό και οικονοµικό πεδίο. Φαίνεται, ακόµη, η 

ύπαρξη µιας στενής σχέσης µεταξύ της βίας στη ζωή των γυναικών και των ψυχιατρικών 
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προβληµάτων, όπως η κατάθλιψη, το άγχος, η µετατραυµατική διαταραχή, η οριακή 

διαταραχή της προσωπικότητας, η χρήση τοξικών ουσιών και η αυτοκτονία. 

Παγκοσµίως, η σεξουαλική βία στρέφεται κυρίως κατά των κοριτσιών και των γυναικών 

και η σεξουαλική βία στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας συνδέεται µε ποικίλα 

προβλήµατα ψυχικής υγείας στη µετέπειτα ζωή. Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα που 

ανέκυψε και στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια είναι το trafficking, µε χιλιάδες γυναίκες 

να έχουν εξαναγκαστεί σε πορνεία κάτω από συνθήκες εκβιασµού και δουλείας. Από την 

άλλη, ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού αποτελείται πια από µετανάστες που έρχονται 

αντιµέτωποι µε τεράστια προβλήµατα προσαρµογής και επιβίωσης στις καινούριες 

συνθήκες ζωής, συχνά σε ιδιαίτερα αφιλόξενες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες (Small, 

Astbury, Brown & Lumley, 1994; Dennerstein, Dudley  & Burger, 1997). 

Βλέπουµε λοιπόν ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη αναγνώρισης των βιοψυχοκοινωνικών 

ιδιαιτεροτήτων των γυναικών για την ισότιµη αντιµετώπισή τους στα πεδία της 

διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας 

Οι διαφορετικές ανάγκες των ανδρών και των γυναικών χρειάζεται να ικανοποιηθούν µε 

ισότιµο τρόπο µέσα από τα συστήµατα υγείας, αλλά και την σωστά σχεδιασµένη ιατρική 

έρευνα. Οι διαφορετικές ανάγκες των γυναικών όµως δεν γίνεται να εκτιµηθούν 

κατάλληλα αν δεν ληφθεί υπόψη, και η κοινωνική τους θέση,  µαζί µε τη βιολογική τους 

υπόσταση και τις διακρίσεις στον κοινωνικό και επαγγελµατικό τους ρόλο, καθώς και 

την αυξηµένη επίπτωση της σωµατικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης στη 

ζωή τους. Οι βιοψυχοκοινωνικές ιδιαιτερότητες των γυναικών δεν τις καθιστούν µόνο 

ευάλωτες σε ψυχικές παθήσεις αλλά τους δίνουν, µέσα από την αναπαραγωγική και τη 

µητρική λειτουργία, δυνατότητες διαγενεακού επηρεασµού της ψυχοπαθολογίας των 
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επόµενων γενεών. Συνειδητοποίηση αυτών των διαφορών και των επιπλοκών της 

ανεπαρκούς φροντίδας – είτε γιατί λείπουν ή είναι δυσπρόσιτες οι κατάλληλες δοµές, 

είτε γιατί η παρεχόµενη φροντίδα είναι αταίριαστη µε τις ειδικές ανάγκες των γυναικών ή 

της αναπτυξιακής τους φάσης, π.χ. της εφηβείας, της αναπαραγωγής ή της µεγαλύτερης 

ηλικίας – έχει πολύ βαθύτερες επιπλοκές στον κοινωνικό ιστό από ότι θα µπορούσε να 

φανταστεί κανείς µε µια πρόχειρη µατιά. 

Ο ειδικός κλάδος της ψυχικής υγείας γυναικών έχει δηµιουργηθεί ακριβώς για να 

µελετήσει αυτές τις ειδικές ανάγκες, να εκπαιδεύσει τους επαγγελµατίες υγείας στην 

αντιµετώπισή τους και να ερευνήσει εκείνες τις διαφορές που διαµεσολαβούν τις 

ιδιαιτερότητες της νόσου και της αντιµετώπισής της σε διαφορετικά βιοψυχοκοινωνικά 

υποστρώµατα και περιβάλλοντα. 

Οι πολιτικές και τα προγράµµατα υγείας έχουν επικεντρωθεί στους βιολογικούς 

παράγοντες ως προς την διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη. Έτσι, όταν 

συγκρίνουµε διαφορές στην ποιότητα της υγείας ανδρών και γυναικών υπάρχει η τάση 

να δίνεται έµφαση στις βιολογικές διαφορές ή διαφορές φύλου. Σύµφωνα µε τον 

Παγκόσµιο οργανισµό υγείας η κάθε προσέγγιση στην ποιότητα υπηρεσιών υγείας 

πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψη το φύλο. Μια τέτοια προσέγγιση υπολογίζει εκτός από τους 

βιολογικούς παράγοντες, τους κρίσιµους ρόλους που διαδραµατίζουν την προαγωγή και 

προάσπιση ή στην επιβάρυνση της υγείας, οι κοινωνικοί και πολιτισµικοί παράγοντες 

καθώς και την δυναµική των σχέσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών (Denerstein, Astbury  

& Morse, 1993).  

Επειδή οι ανισότητες πιο συχνά επιβαρύνουν τις γυναίκες η ανάλυση του φύλου έχει 

χρησιµοποιηθεί µέχρι τώρα περισσότερο για να εξηγήσει και να αντιµετωπίσει τα 
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προβλήµατα υγείας των γυναικών. Ωστόσο, η κοινωνική δοµή του ρόλου του άνδρα 

µπορεί επίσης να τον επιβαρύνει (Denerstein, Astbury  & Morse, 1993).  

 

4.3 Η βιωσιµότητα και η νοσηρότητα των φύλων 

Οι γυναίκες παρουσιάζουν µεγαλύτερο προσδόκιµο επιβίωσης σε σχέση µε τους άνδρες, 

κάτω από τις ίδιες κοινωνικό – οικονοµικές συνθήκες. Ωστόσο, παρά τη µακροζωία των 

γυναικών, οι περισσότερες αναφορές δείχνουν µεγαλύτερη επιβάρυνση στην υγεία από 

τους άνδρες (Blaxter, 1990). Οι λεπτοµέρειες αυτού του φαινόµενου και οι παράγοντες 

που κρύβονται πίσω από αυτό ποικίλουν στις διάφορες κοινωνικές οµάδες, αλλά το 

γενικό συµπέρασµα φαίνεται να είναι ότι οι γυναίκες ζουν µε προβλήµατα υγείας 

περισσότερα από εκείνα των ανδρών. Η εξήγηση αυτού του παράδοξου βρίσκεται σε 

σύνθετες σχέσεις µεταξύ βιολογικών και κοινωνικών επιρροών στον καθορισµό της 

υγείας και ασθένειας.  

Το προνόµιο αυτό των γυναικών ως προς την βιωσιµότητα έχει εν µέρει βιολογική βάση. 

Το αδύνατο φύλο φαίνεται να είναι πιο εύρωστο από τους άντρες σε όλες τις ηλικίες 

(Auerbach & Figert, 1995) .Σε όλες τις κοινωνίες, σηµαντικά περισσότερα είναι τα 

αρσενικά έµβρυα που αποβάλλονται αυτόµατα ή είναι θνησιγενή και στις περισσότερες 

κοινωνίες, αυτό το µοντέλο υπεροχής της αρσενικής θνησιµότητας συνεχίζει να είναι 

σηµαντικό κατά την διάρκεια των πρώτων έξι µηνών της ζωής. Χρειάζεται βέβαια να 

γίνουν περισσότερες έρευνες για την εύρεση των αιτιών αυτής της διαφοράς, ωστόσο 

φαίνεται να επηρεάζουν η διαφορετική δοµή των χρωµοσωµάτων και πιθανόν και µια πιο 

αργή ωρίµανση των πνευµόνων των αγοριών, οφειλόµενη στις επιδράσεις της 

τεστοστερόνης. Αλλά και στην ενήλικη ζωή, οι γυναίκες έχουν βιολογικό πλεονέκτηµα 
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καθώς οι ενδογενείς ορµόνες τις προστατεύουν από διάφορες ασθένειες, τουλάχιστον 

µέχρι την εµµηνόπαυση (Waldron & Ingrid, 1985).  

Οι διαφορές του φύλου στις ενδογενείς ευαισθησίες και ανοσολογικές διαφορές ως προς 

ορισµένα παθογόνα έχει µόλις αρχίσει να διερευνάται και ήδη προκύπτει µια σύνθετη 

εικόνα. Ξέρουµε για παράδειγµα ότι οι γυναίκες µέχρι το θάνατό τους, είναι πιο πιθανό 

να νοσήσουν από οστεοπόρωση, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση αρθρίτιδα και τις 

περισσότερες ανοσολογικές παθήσεις όπως επίσης ξέρουµε ότι οι βιολογικοί παράγοντες 

είναι πολύ πιθανό να παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτό. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί, ότι η 

µακροβιότητα των γυναικών είναι συνδυασµένη µε µεγαλύτερη νοσηρότητα, αφού ο 

χρόνος έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος αυξάνεται (US National 

Institutes of Health, 1992).  

Οι γυναίκες δεν ζούσαν πάντα περισσότερο από τους άντρες. Στην Ευρώπη και στις 

ΗΠΑ, το πλεονέκτηµα των γυναικών έναντι των ανδρών έγινε φανερό µόλις στα τέλη 

του 19ου  αιώνα, καθώς αυξήθηκε το προσδόκιµο επιβίωσης και στα δυο φύλα (Hart, 

1989). Από τότε, αυτή η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται ανάλογα µε την βιωσιµότητα 

του ευρύτερου πληθυσµού µιας περιοχής. Έτσι στην Ευρώπη, στην λατινική Αµερική και 

στην καραϊβική η διαφορά αυτή είναι πέντε χρόνια, στην Αφρική κάτω από την Σαχάρα 

είναι 3 χρόνια και στο ∆υτικό τµήµα της Ανατολικής Ασίας είναι 4 χρόνια. Μόνο στη 

δυτική Ασία η βιωσιµότητα ανδρών και γυναικών είναι ίδια (Gender and Human 

Development, 1995) . 

Η Ευρωπαϊκή εµπειρία υποδεικνύει ότι διαφορά στην βιωσιµότητα ανδρών και γυναικών 

µεγάλωσε, καθώς η οικονοµική ανάπτυξη και οι κοινωνικές µεταβολές αφαίρεσαν 

αρκετούς µείζονες κινδύνους από την υγεία των γυναικών. Ταυτόχρονα, η εισαγωγή 
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νέων µεθόδων αντισύλληψης, παράλληλα µε την ευρύτερη χρήση τους, βοήθησαν στον 

καλύτερο έλεγχο του µεγέθους της οικογένειας, ενώ οι γενικότερες βελτιώσεις στην 

ποιότητα της ζωής, καθώς και στις υπηρεσίες για την µητρότητα, οδήγησαν σε 

σηµαντικού βαθµού µείωση της µητρικής θνησιµότητας. Έτσι, ένας συνδυασµός 

κοινωνικών παραγόντων βοήθησε στην ενίσχυση του ενδογενούς βιολογικού 

πλεονεκτήµατος. Ωστόσο, οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι σε µεγάλο αριθµό 

κοινωνικών οµάδων, οι περιπτώσεις γυναικών µε κάποια ασθένεια ή αναπηρία είναι πολύ 

περισσότερες εκείνων των ανδρών (Gender and Human Development, 1995) . Τα αίτια 

είναι πολύπλοκα, αλλά µπορούν να επισηµανθούν τρεις σηµαντικοί παράγοντες.  

 

α) η µακροβιότητα των γυναικών είναι αυτή κάθε αυτή παράγοντας υψηλού βαθµού 

νοσηρότητας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτό έχε τόσο κοινωνικές όσο και βιολογικές 

διαστάσεις. Η έκπτωση της υγείας είναι ένα αναπόφευκτο επακόλουθο της διαδικασίας 

της γήρανσης και για τα δυο φύλα, ενώ οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των 

ηλικιωµένων ανθρώπων σε όλο τον κόσµο. 

 

β) Οι γυναίκες υποφέρουν πολύ συχνότερα από παθήσεις του αναπαραγωγικού τους 

συστήµατος από ότι οι άνδρες. Κατά την διάρκεια της ζωής τους, τόσο οι άνδρες όσο και 

οι γυναίκες αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο παθήσεων ειδικών του φύλου τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι µόνο οι γυναίκες χρειάζεται να υποβάλλονται σε 

τακτικό έλεγχο για καρκίνο του τραχήλου της µήτρας και του µαστού, ενώ οι άνδρες 

αναπτύσσουν καρκίνο του προστάτη ή των όρχεων. Ωστόσο επιπρόσθετα, οι γυναίκες 

φέρουν βαρύτερο φορτίο από τους άνδρες και αυτή η ευαισθησία γίνεται πιο έντονη στα 



 

53 
 

χρόνια της αναπαραγωγικής ηλικίας. Η σύλληψη, η εγκυµοσύνη, και ο τοκετός οδηγούν 

τη γυναίκα πολύ συχνότερα από ότι τους άνδρες στην αναζήτηση υπηρεσιών υγείας. 

Πολύ συχνά είναι απόλυτα υγιείς και αναζητούν είτε κάποια µέθοδο αντισύλληψης, είτε 

υποστήριξη κατά την διάρκεια της φυσιολογικής εγκυµοσύνης. Ωστόσο αυτές οι 

φυσιολογικές διαδικασίες πολλές φορές παρουσιάζουν προβλήµατα που απαιτούν ειδική 

φροντίδα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν. 

 

γ) Μελέτες σε διάφορα µέρη του κόσµου δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να 

αναφέρουν συµπτώµατα ψυχικών διαταραχών. Οι γυναίκες αναφέρουν υψηλότερα 

επίπεδα άγχους και κατάθλιψης από ότι οι άνδρες και τουλάχιστον στις ανεπτυγµένες 

χώρες, είναι εκείνες που λαµβάνουν πιο συχνά θεραπεία για αυτές τις καταστάσεις.  Οι 

άνδρες από την άλλη µεριά, πάσχουν συχνότερα από σχιζοφρένεια και άλλες σοβαρές 

ψυχώσεις και είναι εκείνοι που συχνότερα αυτοκτονούν, παρότι είναι περισσότερες οι 

γυναίκες που κάνουν απόπειρα (WHO, 1996; Desjarlais, Eisenberg & Good, 1995).  

Οι προσπάθειες να εξηγηθούν αυτές οι διαφορές µε βιολογικούς όρους δεν έχουν 

αποδώσει κι έτσι οι απαντήσεις αναζητούνται στις καθηµερινές ζωές αυτών που πάσχουν 

από κάποια ψυχική πάθηση. Για παράδειγµα, ο αυξανόµενος αριθµός αυτοκτονιών σε 

πολλές ανεπτυγµένες χώρες έχει συνδεθεί µε τα αυξανόµενα ποσοστά ανεργίας καθώς 

και την απώλεια ταυτότητας και αυτοσεβασµού του ατόµου. Παρόµοια, οι υψηλοί 

αριθµοί περιπτώσεων αγχωδών και καταθλιπτικών συνδροµών στις γυναίκες σε πολλά 

µέρη του κόσµου έχουν συνδεθεί από τη µια µεριά µε τις πιέσεις και τα άγχη της 

καθηµερινής ζωής, ιδιαίτερα αυτές που ζουν σε καταστάσεις φτώχειας, και από την άλλη 



 

54 
 

µε τα προβλήµατα κοινωνικοποίησης του φύλου, που οδηγούν σε χαµηλή αυτό-εκτίµηση 

(Desjarlais,  Eisenberg & Good, 1995).  

Εκτός της διαφορετικής επικινδυνότητας για συγκεκριµένα προβλήµατα υγείας, διαφορές 

παρουσιάζονται και στα επακόλουθα αποτελέσµατα, καθώς επίσης και στην πορεία µιας 

χρόνιας νόσου, στην ανταπόκριση του ασθενούς, στην αντιµετώπιση από το κοινωνικό 

του περιβάλλον και τέλος στην ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.  

 

 

4.4 Παθήσεις και φύλo 

 

Οι τροπικές λοιµώδεις νόσοι εξακολουθούν να παραµένουν κύρια αίτια ανικανότητας και 

θανάτου, προκαλώντας σχεδόν το ένα δεύτερο του συνόλου των θανάτων των νεαρών 

ενηλίκων στις περιοχές της Αφρικής που βρίσκονται κάτω από την έρηµο της Σαχάρα 

(Howson, Harrison, Hotra & Law, 1996). Παρότι είναι στενά συνδεµένες µε 

συγκεκριµένες κλιµατολογικές συνθήκες, θεωρούνται επίσης παθήσεις των φτωχών, 

αφού εµφανίζονται σχεδόν µε αποκλειστικότητα στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες.  

Οι διαφορές που παρατηρούνται στις παθήσεις αυτές είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης 

των βιολογικών παραγόντων και των ρόλων και συσχετισµών των δυο φύλων. Οι 

βιολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την ευαισθησία και την ανοσία έναντι των τροπικών 

παθήσεων. Οι ρόλοι και οι συσχετισµοί επηρεάζουν το βαθµό έκθεσης αλλά κα τον 

έλεγχο και την προσβασιµότητα στους τόπους έκθεσης αλλά και τον έλεγχο και την 

προσβασιµότητα στους τόπους προστασίας (Howson, Harrison, Hotra & Law, 1996). 
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Η ελονοσία παρουσιάζει µια τάση υπεροχής στον ανδρικό πληθυσµό. Ωστόσο, 

βιολογικά, η ανοσία των γυναικών επηρεάζεται κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης 

καθιστώντας τις πιο ευάλωτες στη λοίµωξη, αλλά και αυξάνοντας τη σοβαρότητα των 

επιπτώσεων. Η ελονοσία κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης είναι ένα σηµαντικός 

παράγοντας µητρικής θνησιµότητας, αυτόµατων αποβολών και θνησιγενών βρεφών, ενώ 

οδηγεί σε ανάπτυξη χρόνιας αναιµίας . Εξάλλου, ως προς την υπεροχή των ανδρών 

ασθενών µε ελονοσία που αρχικά αποδόθηκε σε παράγοντες απασχόλησης, κατόπιν 

ερευνών στην Ταϊλανδή αποδείχθηκε ότι οι αναλογίες έκθεσης, µόλυνσης και εµφάνισης 

της νόσου ήταν ίδιες σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Ωστόσο, κοινωνικοί περιορισµοί, 

καθώς και έλλειψη χρόνου και µεταφορικού µέσου αποθάρρυναν τις γυναίκες από την 

αναζήτηση υπηρεσιών υγείας, ενώ η εφαρµογή κινητών συνεργείων φροντίδας υγείας 

φάνηκε να είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για εφαρµογή θεραπείας.  

Παρόµοια, η σχιστοσωµίαση παρουσιάζεται και στα δυο φύλα , αλλά η σχιστοσωµίαση 

των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες σχετίζεται µε ευρύ φάσµα παθολογικών 

εκδηλώσεων, όπως στειρότητα, αποβολές, πρώιµο τοκετό καθώς και επικίνδυνες για την 

ζωή καταστάσεις όπως για παράδειγµα η εξωµήτρια κύηση.   

Η φυµατίωση, σύµφωνα µε έγκυρες στατιστικές παρουσιάζεται σε διπλάσιο αριθµό 

ανδρών σε σχέση µε τις γυναίκες. Στην πλειοψηφία των ερευνών που εξέτασαν τις 

περιπτώσεις ως προς τον φύλο και την ηλικία δεν παρουσιάστηκαν διαφορές, εκτός από 

µια υψηλότερη επίπτωση στους ηλικιωµένους άνδρες. Ωστόσο, πρόσφατες αναλύσεις 

δείχνουν ότι η τάση να αναπτύξουν την πάθηση κατόπιν εκθέσεως στο µυοβακτηρίδιο 

της φυµατίωσης µπορεί να είναι υψηλότερη στις γυναίκες που βρίσκονται στην  

αναπαραγωγική ηλικία από ότι στους άνδρες ίδιας ηλικίας (Howson, Harrison, Hotra & 
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Law, 1996). Οι γνώσεις µας για τους τρόπους που οι βιολογικές διαφορές των δυο φύλων 

προκαλούν διαφορετικά αποτελέσµατα σε άνδρες και γυναίκες που εκτίθενται στους 

ίδιους περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι ακόµη περιορισµένες. Είναι σαφές λοιπόν ότι 

χρειάζονται περισσότερες έρευνες γύρω από αυτό το θέµα.  

Ως προς τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα δυο φύλα, οι χώροι που 

κινούνται καθηµερινά οι άνδρες και οι γυναίκες, τους εκθέτουν σε διαφορετικές 

συνιστώσες των παθήσεων και σε διαφορετικούς βαθµούς επικινδυνότητας. Για 

παράδειγµα, οι γυναίκες οι οποίες ζουν αποµονωµένες στα σπίτια τους είναι λιγότερο 

πιθανό να εκτεθούν σε κουνούπια και κατά συνέπεια είναι λιγότερο πιθανό να 

µεταδώσουν ελονοσία (Reuben, 2004). Επίσης, ο περισσότερο εκτεταµένος ρουχισµός 

των γυναικών µπορεί να προστατεύσει.  

Η οικιακή εργασία µπορεί από µόνη της να αυξήσει την έκθεση σε άλλους παράγοντες ( 

Vlassof & Bonilla, 1994). 

Πρόσφατη µελέτη στην Νιγηρία έδειξε, ότι η υψηλότερη επίπτωση της σχιστοσωµίασης 

βρέθηκε σε κορίτσια ηλικίας 5 – 15 ετών, µε την κορυφή στην ηλικία των 15 ετών, οπότε 

και τα κορίτσια εµπλέκονται πλήρως στις δουλειές της οικογένειας, όπως αγροτικά 

καθήκοντα και πλύσιµο ρούχων. Η ίδια µελέτη έδειξε επίσης ότι το 71% όλων των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το νερό εκτελούνται από γυναίκες. Ενώ η αναλογία 

των ανδρών που έχουν προσβληθεί πέφτει µετά την εφηβεία, αυτή των γυναικών 

παραµένει σταθερή. Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι οι άνδρες µεγαλώνοντας σταµατούν 

να παίζουν µε τα νερά, ενώ οι δραστηριότητες των γυναικών τους επιβάλλουν 

συνεχιζόµενη έκθεση.  
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Εξάλλου, η φροντίδα των εξαρτηµένων µελών της οικογένειας µπορεί να αυξήσει τον 

κίνδυνο µετάδοσης ορισµένων ασθενειών. Για παράδειγµα, το τράχωµα (χρόνια 

λοιµώδεις πάθηση των οφθαλµών) στις γυναίκες έχει συνδεθεί µε τη µεγαλύτερη 

ενασχόληση τους µε τα παιδιά, τα οποία το µεταφέρουν από το σχολείο ( Howson, 

Harrison, Hotra & Law, 1996).  

Οι κοινωνικοί ρόλοι και οι κοινωνικές σχέσεις δεν επηρεάζουν µόνο το βαθµό έκθεσης 

στις χρόνιες παθήσεις, αλλά επηρεάζουν και το βαθµό στον οποίο το κάθε φύλο έχει 

πρόσβαση και έλεγχο στις πηγές παροχής φροντίδας υγείας. Υπάρχουν αξιοσηµείωτες 

µαρτυρίες που δείχνουν ότι οι γυναίκες συχνά παρεµποδίζονται από τη χρήση 

κατάλληλων υπηρεσιών υγείας, λόγω έλλειψης µεταφορικού µέσου, ανεπαρκών 

οικονοµικών πόρων ή ακόµη και της απαγόρευσης από το σύζυγό τους (Parker, 1992). Οι 

κοινωνικές ερµηνείες κάποιων ασθενειών µπορεί να παίξουν εξίσου σηµαντικό ρόλο. Για 

παράδειγµα στις περιπτώσεις µε προβλήµατα δυσµορφίας, όπως στη λέπρα, οι γυναίκες 

αποφεύγουν να εκθέτουν τους εαυτούς τους, φοβούµενες το στιγµατισµό, αναζητώντας 

ίσως τη φροντίδα υγείας σε προχωρηµένα στάδια της νόσου. Επίσης, σε µερικές 

κοινωνίες, εφαρµόζονται δυο σταθµά για την ερµηνεία µιας ασθένειας. Για παράδειγµα, 

η σχιστοσωµίαση θεωρείται αποτέλεσµα ανήθικης σεξουαλικής συµπεριφοράς για τις 

γυναίκες, ενώ για τους άντρες θεωρείται ιογενής µόλυνση.  

 

4.5 Προκατάληψη φύλων στην έρευνα 

Σύµφωνα µε εµπεριστατωµένες µελέτες καταδεικνύεται ότι στην ιατρική έρευνα υπάρχει 

η προκατάληψη του φύλου ( US National Institutes of Health, 1992) µε την έννοια ότι τα 

αντικείµενα που επιλέγονται, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται και η επακόλουθη 
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ανάλυση των δεδοµένων αντανακλούν την άποψη του ανδρικού φύλου (Rosser, 1994). 

Παραβλέπονται σηµαντικά προβλήµατα των γυναικών όταν αυτά δε σχετίζονται άµεσα 

µε τον αναπαραγωγικό τους ρόλο. Παραδείγµατα είναι η ακράτεια, η δυσµηνόρροια και 

η οστεοπόρωση ( US National Institutes of Health, 1992)  . Εξάλλου, στις ανεπτυγµένες 

χώρες, η αποτυχία µείωσης της υψηλής θνησιµότητας από τον καρκίνο του µαστού 

επέφερε κατηγορίες ότι οι έρευνες γύρω από την πάθηση αυτή δεν χρηµατοδοτούνται 

ικανοποιητικά (Baldini & Strauss, 1997). Αυτό βέβαια φαίνεται να έχει αλλάξει 

τελευταία, χάρη στις οργανωµένες διεκδικητικές προσπάθειες των γυναικείων 

οργανώσεων. Στις έρευνες παθήσεων που επηρεάζουν το ίδιο και τα δυο φύλα, πολλοί 

ερευνητές αγνοούν τις πιθανές διαφορές στους διαγνωστικούς δείκτες, στα συµπτώµατα, 

στην πρόγνωση και στη σχετική αποτελεσµατικότητα διάφορων θεραπειών (Council on 

Ethical and Judicial Affairs, 2002-2003; Jeannette, Ickovics & Elissa, 1993)  όπως 

γίνεται σε νόσους όπως στο HIV/AIDS κ.α.. Επίσης η στεφανιαία νόσος της καρδιάς 

συνεχίζει να θεωρείται ανδρική πάθηση και αυτό αντανακλά µε διάφορους τρόπους στο 

σχεδιασµό της έρευνας. Οι περισσότερες από τις µεγάλες έρευνες που διεξάγονται στην 

Αµερική και στην Αγγλία γύρω από τη στεφανιαία νόσο της καρδιάς χρησιµοποιούν 

άνδρες αποκλειστικά ή σχεδόν (Gurwitz, Nananda & Auorn, 1992; Freedman, & Maine, 

1993). Συνήθως αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι σε αυτές τις χώρες περισσότεροι 

άνδρες παρά γυναίκες πεθαίνουν σε πρώιµη ηλικία από την πάθηση αυτή. Ωστόσο, δεν 

παύει να αποτελεί και την πιο σηµαντική αιτία θανάτου στις εµµηνοπαυσιακές γυναίκες. 

Είναι ξεκάθαρο ότι τα δύο φύλα παρουσιάζουν διαφορές στην παθοφυσιολογία των 

νόσων της καρδιάς, αλλά εφόσον οι έρευνες δεν παύουν να είναι προσανατολισµένες στο 

ανδρικό φύλο, οι γνώσεις µας παραµένουν περιορισµένες γύρω από τις διαφορετικές 
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ανταποκρίσεις των δυο φύλων στην κλινική αντιµετώπιση και στις στρατηγικές 

πρόληψης.   

Ο αποκλεισµός των γυναικών από τις ερευνητικές µελέτες έχει αποδοθεί και στο γεγονός 

ότι οι κυκλικές ορµονικές µεταβολές καθιστούν δύσκολη την επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων και  ότι η εγκυµοσύνη των γυναικών αποτελεί εµπόδιο αφού βλάπτεται 

το έµβρυο. Αυτά τα προβλήµατα ασφαλώς θέτουν ηθικά και µεθοδολογικά διλλήµατα 

αλλά δεν µπορούν να αποτελούν ισχυρισµούς για τον αποκλεισµό των γυναικών από τις 

επιδηµιολογικές µελέτες και τις κλινικές δοκιµές (Hamilton 1996), (Oberman, 1996).  

 

4.6 ∆ιαφορές των φύλων ως προς την πρόσβαση για παροχή φροντίδας υγείας 

Η απάντηση εξαρτάται από το κοινωνικό – οικονοµικό επίπεδο της χώρας. Ένα µεγάλο 

φάσµα µελετών δείχνει ότι στις αναπτυγµένες χώρες οι περισσότερες γυναίκες (εκτός 

από τις πολύ φτωχές) χρησιµοποιούν τις ιατρικές υπηρεσίες, περισσότερο από τους 

άντρες. Αυτό βέβαια προσφέρει στους άντρες σηµαντικά πλεονεκτήµατα τα οποία 

στερούνται οι γυναίκες σε πολλά αναπτυσσόµενα κράτη. Ωστόσο, αυτό έχει οδηγήσει 

και στην άποψη της ιατρικής εκµετάλλευσης (Riesman, 1983; Miles, 1991; Martin, 

1987). Οι γιατροί αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα των γυναικών χωρίς κανένα 

διαχωρισµό στις περιπτώσεις που απαιτείται ένα άλλο είδος φροντίδας. Για παράδειγµα, 

αντιµετωπίζουν µε χάπια την κατάθλιψη των γυναικών, χωρίς να αναγνωρίζουν τις 

υποκειµενικές αιτίες, όπως η ενδοοικογενιακή βία, οι συνθήκες διαβίωσης και οι 

εργασιακές συνθήκες (Ashton, 1991).     

Στα πτωχότερα µέρη του κόσµου, οι γυναίκες στερούνται την ιατρική φροντίδα. Αυτό 

µπορεί να οφείλεται στην µικρή συνολική δυνατότητα εσόδων, ωστόσο πιο συχνά οι 
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γυναίκες είναι αυτές που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη έλλειψη φροντίδας υγείας. 

Ξέρουµε ότι πολλές οικογένειες, σε συγκεκριµένες περιοχές του κόσµου, ξοδεύουν λίγα 

χρήµατα για την ιατρική φροντίδα των γυναικών και των κοριτσιών (Papenek, 1990; Sen, 

Germain & Chen, 1994). Αυτό αντανακλά και το χαµηλό κοινωνικό επίπεδο καθώς και 

την έλλειψη δύναµης για λήψη αποφάσεων. Συχνά οι άνδρες ελέγχουν τα χρήµατα και οι 

γυναίκες δυσκολεύονται να πληρώσουν ή να χρησιµοποιήσουν ένα µέσο µεταφοράς. 

Επίσης οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να ξοδεύουν τα λίγα χρήµατα που ίσως έχουν για τα 

παιδιά τους.  

Οι οικονοµικοί περιορισµοί συνεπικουρούνται σε µέρη που τα ήθη και έθιµα 

απαγορεύουν τις γυναίκες να ταξιδεύουν µόνες τους ή µε τη συνοδεία άνδρα έξω από την 

άµεση οικογένεια. Σε περιπτώσεις εξάλλου που δεν υπάρχουν γυναίκες οι οποίες 

παρέχουν ιατρική φροντίδα, η θεραπεία από άνδρα µπορεί να ντροπιάσει µια γυναίκα και 

την οικογένεια της. Επίσης, είναι πιο δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτης της γυναίκας 

για τις δουλειές στο σπίτι προβάλλοντας έτσι αξεπέραστα εµπόδια στην οικογένεια.  

Εµπόδια µπορεί να προβάλουν και οι ίδιες οι γυναικάς. Σε αρκετούς πολιτισµούς οι 

γυναίκες πιστεύουν ότι είναι µοιραίο να υποφέρουν(Papenek, 1990). Προβλήµατα για 

παράδειγµα όπως ο πονοκέφαλος ή οι παθολογικές κολπικές εκκρίσεις µπορεί επίσης να 

παραβλέπονται ως φυσιολογικά (Bang & Bang, 1992). Η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

περιορίζει την ικανότητα των γυναικών για προβολή απαιτήσεων ενώ αυτό µπορεί να 

ενισχύεται από συναισθήµατα ντροπής αν το πρόβληµα είναι τέτοιο που η κοινωνία το 

αποδοκιµάζει. Η έλλειψη µόρφωσης συµβάλλει στην έλλειψη αυτοεκτίµησης ενώ επίσης 

µερικές γυναίκες αρνούνται να κατανοήσουν τις ανάγκες τους.  
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Κατά παράδοση η φροντίδα υγείας των γυναικών επικεντρώνεται στις αναπαραγωγικές 

τους ανάγκες, ειδικά στην αντισύλληψη και στην ασφαλή εγκυµοσύνη και τον τοκετό. 

Αυτό είναι λογικό αλλά υπάρχουν και σοβαροί περιορισµοί. Πρώτος και κύριος είναι ότι 

εκατοµµύρια νεαρών γυναικών και µετεµµνηνοπαυσιακών στερούνται τη φροντίδα 

υγείας σε περιόδους που τη χρειάζονται. ∆εύτερος, για τις γυναίκες αναπαραγωγικής 

ηλικίας, δεν είναι εύκολη η αναζήτηση φροντίδας για προβλήµατα που δεν αφορούν το 

αναπαραγωγικό τους σύστηµα. Αυτό γίνεται έντονα κατανοητό στις περιπτώσεις των 

ψυχικών νοσηµάτων (Paltiel, 1987).  

 

4.7 ∆ιαφορές των δυο φύλων ως προς την ποιότητα της φροντίδας υγείας 

Είναι αρκετά δύσκολο να γίνει διαχωρισµός της ποιότητας φροντίδας ως προς το φύλο 

από την ποιότητα φροντίδας ως προς την κοινωνική τάξη και την εθνικότητα. Ωστόσο 

υπάρχουν σταθερές ενδείξεις ότι η διάκριση φύλου αποτελεί έναν περιοριστικό 

παράγοντα στην ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στις γυναίκες (Mensch, 1993). 

Μέχρι πρόσφατα η χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών για τις γυναίκες αποδιδόταν στις 

διαπροσωπικές σχέσεις που αφορούσαν τη φροντίδα της υγείας (προκαταλήψεις του ον 

όνοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, µη διακριτική - υποτιµητική έως και 

εξευτελιστική συµπεριφορά). Σήµερα είναι πλέον φανερό ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες 

χώρες ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι γυναίκες και οι άνδρες που φαίνεται να 

παρουσιάζουν την ίδια κλινική σηµειολογία δεν λαµβάνουν και ίδιου επιπέδου θεραπεία. 

Τόσο στο Ηνωµένο Βασίλειο όσο και στην Αµερική οι µελέτες έχουν δείξει ότι είναι 

λιγότερο πιθανό να προσφερθούν στις γυναίκες κάποιες ιατρικές παρεµβάσεις . όπως 
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µεταµόσχευση οργάνων, διαγνωστικές εξετάσεις καρδιάς και αορτοστεφανιαίας 

παράκαµψης (by pass) (Kudenchuk, Maynard, Martin, Wirkus & Weaver, 1996).  

Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές του φύλου όχι µόνο στην ποιότητα 

των διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και στην αποτελεσµατικότητα της προσφερόµενης 

κλινικής φροντίδας.  
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5  Σκοπός έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ελέγξουµε αν η 

θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα σχετίζεται µε την πορεία της υγείας σε χρόνιους 

ασθενείς και ειδικότερα σε καρδιοπαθείς. Αν ναι, επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τα 

επίπεδα υγείας των ασθενών? Επιπλέον, σκοπός της έρευνας µας είναι να ανακαλύψουµε 

τις διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα δύο φύλα σε καταστάσεις χρόνιας ασθένειας. 

Επηρεάζει το φύλο την πορεία της ασθένειας αλλά και την γενικότερη προσαρµογή σε 

αυτήν? Πώς αντιµετωπίζει το κάθε φύλο την ασθένεια? Ακόµα ,θέλουµε να µάθουµε αν 

η κοινωνικότητα σχετίζεται µε κάποιο τρόπο µε την γενική υγεία των ασθενών και αν ναι 

τι ακριβώς συµβαίνει? Επιδρά θετικά στην υγεία η κοινωνικότητα ή αντίθετα επιδεινώνει 

την κατάσταση του ασθενούς. Η γνώσεις αυτές θα µας βοηθήσουν να καταλάβουµε 

περισσότερο τις ανάγκες των χρόνιων ασθενών, σε ότι αφορά κάτι τόσο προσωπικό όπως 

η πίστη και γενικότερα η πνευµατικότητα αλλά και σε έναν πιο καθηµερινό τοµέα όπως 

είναι αυτός της κοινωνικότητας. Επίσης θα βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων µεθόδων 

στήριξης αλλά και στην προσαρµογή των ήδη υπαρχουσών. Οι υποθέσεις µας είναι οι 

εξής: 
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Υπόθεση 1ή:Η θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα δε θα σχετίζεται µε την σωµατική 

υγεία των ασθενών.  

Υπόθεση2ή: Υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην 

θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα και την σωµατική υγεία. 

Υπόθεση3ή: Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην 

θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα και την σωµατική υγεία. 

Υπόθεση4ή:Το φύλο δεν θα συσχετίζεται µε την σωµατική υγεία των ασθενών. 

Υπόθεση5ή:Το φύλο θα συσχετίζεται µε την σωµατική υγεία των ασθενών 
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6.Μέθοδος 

 

6.1 Ψυχοµετρικά εργαλεία 

Στην έρευνα συµµετείχαν 96 άτοµα τα οποία απάντησαν τα  ερωτηµατολόγια. Τα άτοµα 

αυτά είναι χρόνια ασθενείς µε καρδιολογικά προβλήµατα. Αρχικά, δόθηκε στους 

συµµετέχοντες ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο ανάµεσα σε άλλες µεταβλητές 

συµπεριελάµβανε τη θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα και την υγεία. Για την εκτίµηση 

της εγγενής θρησκευτικότητας χρησιµοποιήθηκε η εγγενής υποκλίµακα από την κλίµακα 

θρησκευτικού προσανατολισµού (Allport &  Ross ,1967). Αποτελείται από 9 αντικείµενα 

(π.χ., οι θρησκευτικές πεποιθήσεις µου είναι αυτό που πραγµατικά βρίσκεται πίσω από 

όλη τη  προσέγγισή µου για τη ζωή? Cronbach a = 0,81). Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να 

απαντήσουν χρησιµοποιώντας µια κλίµακα τύπου Likert,µε 5 κλίµακες απαντήσεων(π.χ. 

καθόλου έως 5 απόλυτα) , µε τις υψηλότερες βαθµολογίες να δείχνουν υψηλότερη  

θρησκευτικότητα. Η κλίµακα αυτή είχε επιλεγεί, δεδοµένου ότι έχει αποδειχθεί 

εµπειρικά ισχυρή και θεωρητικά βάσιµη.  (Donahue, 1985).Ένας άλλος παράγοντας είναι 

η συµµετοχή στα εκκλησιαστικά δρώµενα. Η συχνότητα των συµµετοχών στην 

εκκλησιαστική λειτουργία εκτιµήθηκε µε ένα µόνο είδος ερωτήσεων (δηλαδή, πόσο 

συχνά είχατε παρακολουθήσει τις εκκλησιαστικές λειτουργίες  κατά τη διάρκεια των 

προηγούµενων 6 µηνών). Ερωτηθέντες απήντησαν σε µία  πενταβάθµια κλίµακα τύπου 

Likert που κυµαίνεται από 1 (καθόλου, ή σχεδόν καθόλου) έως το 5 (πολύ, σχεδόν κάθε 

εβδοµάδα). 
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 Κλίµακες  σωµατικής λειτουργίας και  συναισθηµατικής ευεξίας  από τη RAND 36-item 

Health Survey (version 1.0) χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της υποκειµενικής 

υγείας. Τα στοιχεία της RAND έρευνας για την υγεία είναι όµοια µε τα ιατρικά 

αποτελέσµατα της µελέτης SF-36. Ωστόσο, η RAND έρευνα χρησιµοποιεί µια πιο απλή 

διαδικασία βαθµολόγησης. Η κλίµακα σωµατικής  λειτουργίας αποτελείται από 10 

στοιχεία που αφορούν περιορισµούς που επιβάλλει η κατάσταση της υγείας (π.χ., τη 

µεταφορά των ψώνιων? Cronbach a = 0,90). Η κλίµακα της συναισθηµατικής ευεξίας 

αποτελείται από 5 στοιχεία σχετικά µε τα προσωπικά συναισθήµατα κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων τεσσάρων εβδοµάδων (π.χ., «ήµουν πολύ νευρικός» Cronbach a = 0,77). 

Σε γενικές γραµµές, υψηλότερες βαθµολογίες αντικατοπτρίζουν καλύτερη υγεία. 

 Μετά την πάροδο δύο µηνών χορηγούνταν στα ίδια άτοµα νέα ερωτηµατολόγια που 

µετρούσαν τις ίδιες µεταβλητές µε το πρώτο αλλά µε διαφορετικές ερωτήσεις. 

  

 

6.2 ∆είγµα 

Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν συνολικά 96 άτοµα. Από αυτούς  το 68,8%  (66 

άτοµα ) ήταν άντρες ενώ το 31,3% (30 άτοµα) ήταν γυναίκες. Το εύρος της ηλικίας των 

συµµετεχόντων ήταν από 22-89 ετών ενώ ο µέσος όρος 59.Οι διαγνώσεις έγιναν από το 

1981έως το 2009.Απο τους συµµετέχοντες είχαν νοσηλευτεί το 46,3% (44 άτοµα) ενώ το 

53,7% (51 άτοµα) δεν είχαν νοσηλευτεί .Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο  62,3% 

είχε φοιτήσει σε τάξεις του δηµοτικού, το 23,9% είχε τελειώσει το δηµοτικό ενώ 

το14,7% είχε λάβει ανώτερη µόρφωση. Τέλος, σχετικά µε την οικογενειακή κατάσταση 

των συµµετεχόντων, το 80,2% ήταν έγγαµοι ενώ το 19,8% άγαµοι. Οι ασθένειες των 
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συµµετεχόντων ήταν οι παρακάτω: by-pass, ανακοπή, αρρυθµίες, έµφραγµα, υπέρταση, 

ταχυκαρδία, στηθάγχη, µεγαλοκαρδία, βαλβίδοπάθειες, µπαλονάκι, βηµατοδότης, 

κολπική µαρµαρυγή, υπέρταση και αλκοολική καρδιοπάθεια.  

 

 

 

6.3 Ερευνητική διαδικασία 

 

Στην έρευνα  τηρήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας αφού όλοι οι συµµετέχοντες 

πληροφορήθηκαν εξαρχής τον σκοπό της έρευνας και συµµετείχαν  οικιοθελώς και 

ανώνυµα. Επίσης τους έγινε γνωστό από την αρχή της διαδικασίας ότι µπορούσαν να 

διακόψουν οποιαδήποτε στιγµή το θελήσουν. Οι περισσότεροι ασθενείς  δέχτηκαν 

αµέσως να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια. Μερικοί ασθενείς παρά την αρχική 

αποδοχή αποθαρρύνονταν από τον όγκο των ερωτήσεων  µε αποτέλεσµα να αφήνουν 

µισό το ερωτηµατολόγιο ενώ άλλοι  αρνήθηκαν από την πρώτη στιγµή  βρίσκοντας 

διάφορες δικαιολογίες. Βέβαια, υπήρξαν και περιπτώσεις στις οποίες χρειάστηκε να 

απαντηθούν τα ερωτηµατολόγια µε τη µορφή συνέντευξης (προφορικά), κυρίως σε 

άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, λόγω προβληµάτων όρασης. 
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7.Αποτελέσµατα 

 

7.1 Συσχετίσεις 

Η υγεία αλληλεπιδρά και καθορίζεται από βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες. Στην περίπτωση µας θέλουµε να ελέγξουµε αν η 

θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα η κοινωνικότητα και η υγεία συσχετίζονται, και αν ναι 

µε ποιόν τρόπο. Με τη βοήθεια του spss  βγάλαµε κάποια συµπεράσµατα σε ότι αφορά 

αυτές τις µεταβλητές. Η  θρησκευτικότητα δεν συσχετίζεται µε την γενική υγεία καθώς 

[r(93)= ,153 ,p=.146].Επίσης, η θρησκευτικότητα µε την κοινωνικότητα δεν 

συσχετίζονται [r(93)= ,028 ,p=.789].Η κοινωνικότητα σχετίζεται θετικά µε την γενική 

υγεία , [r(93)= ,365 ,p=.000].Αυτό σηµαίνει πως όσο αυξάνεται η κοινωνικότητα τόσο 

αυξάνεται και η γενική υγεία. Στη συνέχεια είδαµε κάποιες συσχετίσεις και ως προς το 

φύλο. Στους άνδρες υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στη θρησκευτικότητα και τη 

γενική υγεία [r(64)= ,334 ,p=.007] ενώ δεν φαίνεται να συσχετίζονται καθόλου 

κοινωνικότητα και θρησκευτικότητα [r(64)= ,112 ,p=.378]. Αντίθετα, κοινωνικότητα και 

γενική υγεία στους άνδρες συσχετίζονται και µάλιστα θετικά [r(64)= ,398 ,p=.001]. 

Όσον αφορά τις γυναίκες, δεν φαίνεται να έχουµε συσχέτιση σε καµία από τις 

µεταβλητές. Αναλυτικότερα, η θρησκευτικότητα µε την γενική υγεία, [r(29)= ,-120 

,p=.536] η θρησκευτικότητα µε την κοινωνικότητα [r(29)=,-016 ,p=.934] αλλά και η 

γενική υγεία µε την κοινωνικότητα [r(29)=,142 ,p=.455] δεν συσχετίζονται καθόλου. 

Στη συνέχεια µε T-Test ελέγξαµε αν υπάρχουν διαφορές στο δείγµα µας όσον αφορά την 

θρησκευτικότητα, την γενική υγεία και  την κοινωνικότητα. Ως προς την 



 

69 
 

θρησκευτικότητα δεν φάνηκε να έχουν διαφορές οι άνδρες (mean:3.4861) µε τις γυναίκες 

(mean:3.9272). Οι άνδρες έχουν µεγαλύτερο µέσο γενικής υγείας (mean:53.2031) από τις 

γυναίκες(mean:41.0000) κάτι που αναµενόταν και το θεωρούσαµε από την αρχή της 

έρευνας. Τέλος, και στην κοινωνικότητα οι άνδρες είχαν µεγαλύτερο 

µέσo(mean:75.3846) από τις γυναίκες που υπολείπονται σηµαντικά  (mean:64.1667). 

 

 

7.2Συµπεράσµατα 

Η ζωή, µετά τη διάγνωση µιας χρόνιας ασθένειας, αλλάζει, γίνεται στρεσογόνα και 

αποτελεί την αρχή µόνο µιας πορείας προσαρµογής. Η  χρόνια ασθένεια σχετίζεται µε 

υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας. Οι ασθενείς πρέπει να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους ως 

µέρος ενός νέου τρόπου ζωής. Η αντιµετώπιση λοιπόν των χρόνιων ασθενειών σχετίζεται 

άµεσα µε τις συµπεριφορές όπου δείχνει ο ασθενής καθώς και µε τις στρατηγικές που ο 

ίδιος χρησιµοποιεί. Μία από αυτές τις συµπεριφορές είναι και η 

θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα. Έρευνες απέδειξαν ότι άτοµα, τα οποία 

χαρακτηριζόταν από υψηλά επίπεδα πνευµατικής ευεξίας, παρουσίαζαν χαµηλότερα 

επίπεδα άγχους και αντιµετώπιζαν µε µεγαλύτερη αισιοδοξία την ασθένειά τους. 

Γενικότερα, άτοµα µε υψηλά επίπεδα θρησκευτικότητας/πνευµατικότητας έδειξαν πιο 

µεγάλη ικανότητα διαχείρισης της κατάστασης τους καθώς η θρησκευτικότητα 

αποτέλεσε έναν προστατευτικό παράγοντα για την ψυχολογική ισορροπία του ατόµου. 

Επίσης, µακροχρόνιες µελέτες προτείνουν ότι η θρησκεία και η πνευµατικότητα µπορούν 

να σχετίζονται µε χαµηλότερα αποτελέσµατα πόνου, όπως αυτός αξιολογείται από  

διάφορες κλίµακες, και µε βελτιωµένη διάθεση .Ωστόσο, δεν υπάρχει αρκετό πλήθος 
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ερευνών που να συνηγορούν στο ότι η θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα επηρεάζουν και 

µάλιστα θετικά την γενική σωµατική υγεία χρόνιων ασθενών. Κάτι µε το οποίο 

συµφωνεί και η παρούσα έρευνα καθώς δεν βρήκαµε καµία συσχέτιση ανάµεσα στις δύο 

µεταβλητές. Οι επιπτώσεις της πνευµατικότητας – θρησκευτικότητας στην κλινική 

πρακτική αποτελούν ένα νέο κεφάλαιο στην αντιµετώπιση του ασθενή. Τα αποτελέσµατα 

αυτών των µελλοντικών ερευνών θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην εφαρµογή 

παράλληλων θεραπευτικών στρατηγικών πνευµατικής προσέγγισης των ασθενών µε 

στόχο την καλύτερη αντιµετώπιση των χρόνιων ασθενειών. 

Μια άλλη παράµετρος που µας απασχόλησε σε αυτήν την έρευνα ήταν το φύλο. Στις 

χρόνιες ασθένειες το φύλο παίζει καθοριστικό ρόλο, γεγονός που είχε παραµεληθεί από 

τον επιστηµονικό κόσµο για πολύ καιρό, καθώς οι περισσότερες µελέτες είχαν 

επικεντρωθεί στους άνδρες. ∆ιαφορές, υπάρχουν τόσο στην επίπτωση των διαφορετικών 

ασθενειών όσο και στην πορεία της νόσου και στην απάντηση στη θεραπεία. Όσον 

αφορά  τη βιωσιµότητα οι γυναίκες παρουσιάζουν µεγαλύτερο προσδόκιµο επιβίωσης σε 

σχέση µε τους άνδρες, κάτω από τις ίδιες κοινωνικό – οικονοµικές συνθήκες. Ωστόσο, 

παρά τη µακροζωία των γυναικών, οι περισσότερες αναφορές δείχνουν µεγαλύτερη 

επιβάρυνση στην υγεία από τους άνδρες (Blaxter, 1990). Επίσης, σύµφωνα µε 

εµπεριστατωµένες µελέτες καταδεικνύεται ότι στην ιατρική έρευνα υπάρχει η 

προκατάληψη του φύλου ( US National Institutes of Health, 1992) µε την έννοια ότι τα 

αντικείµενα που επιλέγονται, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται και η επακόλουθη 

ανάλυση των δεδοµένων αντανακλούν την άποψη του ανδρικού φύλου (Rosser, 1994). 

Ως προς τη θρησκευτικότητα ,τα πράγµατα διαφοροποιούνται ανάµεσα στα δύο φύλα 

καθώς στους άνδρες υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην θρησκευτικότητα και στη 
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γενική υγεία κάτι που δεν βρέθηκε στις γυναίκες. Τα στοιχεία αυτά µας  βοηθούν να 

καταλάβουµε ακόµα περισσότερο τους χρόνια ασθενείς παρέχοντας τους καταλληλότερη 

ιατρική  φροντίδα αλλά και ψυχολογική υποστήριξη, αλλά δίνουν και το έναυσµα  για 

διεξοδικότερες έρευνες µε στόχο φυσικά την καλυτέρευση της  ζωής χρόνιων ασθενών. 
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