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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η σωµατική και ψυχική υγεία στον άνθρωπο αποτελεί µια κατάσταση που από την 

αρχαιότητα ως σήµερα θεωρείται αυτοσκοπός της κάθε ανθρώπινης οντότητας για 

την επιβίωσή της. Οποιοδήποτε ερέθισµα υπάρχει στο ανθρώπινο περιβάλλον γίνεται 

αντιληπτό µε βάση την διεργασία της αντίληψης. Το αποτέλεσµα αυτής της 

διεργασίας είναι η δηµιουργία των γνωστικών (αντιληπτικών) αναπαραστάσεων του 

κόσµου µας. Οι επιστήµονες κάνουν αναφορά για την ύπαρξη συναισθηµατικών 

αναπαραστάσεων, επίσης, µε βάση την γνωστική επεξεργασία του συναισθήµατος 

(Lewis, Haviland- Jones, &Barret, 2008). Το ερώτηµα που δηµιουργείται είναι το 

εξής: ποιες είναι οι συναισθηµατικές αναπαραστάσεις των ατόµων που πάσχουν από 

µια χρόνια ασθένεια, όπως είναι η καρδιοπάθεια; Επικρατεί η άποψη πως σε µια 

ασθένεια, παίζει ρόλο ο ασθενής και όχι η ασθένεια. Ένα άτοµο το οποίο έχει 

διαγνωσθεί µε µια ασθένεια στην οποία για να επιβιώσει θα πρέπει να βρίσκεται σε 

χρόνια φαρµακευτική αγωγή, πώς µπορεί να αισθάνεται για την σωµατική του 

κατάσταση; Μέσα από µια αναφορά µε αρχή το συναίσθηµα και την διεργασία του 

µέχρι τα δηµοφιλέστερο µοντέλο υγείας που επικρατεί, θα γίνει µια προσπάθεια να 

προβληθεί η συναισθηµατική αναπαράσταση των καρδιοπαθών, µε βάση την έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε σε 132 άτοµα τα οποία πάσχουν από καρδιοπάθεια µε σκοπό να 

δείξουµε τις συναισθηµατικές αναπαραστάσεις των ασθενών σε σχέση µε την 

ασθένειά τους. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας εµφανίσθηκε θετική συσχέτιση 

ανάµεσα στην παρουσία κατάθλιψης σε άτοµα µε κάποια καρδιαγγειακή νόσο, ενώ 

αρνητική συσχέτιση του συναισθήµατος της ανησυχίας σε άτοµα µε καρδιαγγειακή 
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νόσο. Επιπλέον, η παρουσία κάποιας καρδιαγγειακής νόσου δεν σχετίζεται θετικά µε 

την κατάσταση της φυσικής υγείας των ασθενών. 

Λέξεις – κλειδιά: Καρδιολογικές ασθένειες, Συναισθηµατικές αναπαραστάσεις, 

Μοντέλο Κοινής Λογικής 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

   Τα άτοµα που εµφανίζουν κάποια καρδιαγγειακή νόσο σχηµατίζουν 

συναισθηµατικές αναπαραστάσεις σχετικά µε την ασθένειά τους. Ένας καρδιοπαθής, 

µετά  την διάγνωση κάποιας καρδιαγγειακής νόσου σε προληπτικό επίπεδο ή µετά 

την εµπειρία ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου, θα βιώσει αλλαγή στα συναισθήµατά 

του καθώς θα χρειαστεί στο εξής να συνεχίσει την ζωή του µε την παρουσία µιας 

χρόνιας ασθένειας, όπως είναι η καρδιοπάθεια. 

  Το άτοµο µε καρδιοπάθεια µπορεί να εµφανίσει συµπτώµατα κατάθλιψης µπροστά 

στα νέα δεδοµένα για την κατάσταση της υγείας του. Στην παρούσα έρευνα, 

συναισθήµατα όπως η ανησυχία δεν παρουσιάστηκαν να σχετίζονται θετικά µε την 

παρουσία κάποιας καρδιαγγειακής νόσου. Επιπλέον, η κατάσταση της φυσικής υγείας 

των ασθενών µε καρδιοπάθεια δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την παρουσία 

κάποιας καρδιαγγειακής νόσου. Παρ’ όλα αυτά, η εµφάνιση µιας χρόνιας ασθένειας 

θα προκαλέσει αλλαγές στην ζωή του ατόµου, καθώς σε πρακτικό επίπεδο 

επηρεάζονται τοµείς όπως η απόδοσή του στο εργασιακό περιβάλλον, που συνήθως 

αποτελεί ένα στρεσογόνο περιβάλλον ή σε συναισθηµατικό επίπεδο συµπτώµατα 

κατάθλιψης για το πώς θα είναι η κατάσταση της υγείας του στο µέλλον. 

  Στην παρούσα εργασία, µέσα από ένα δείγµα 132 ατόµων µε εµφάνιση κάποιας 

καρδιαγγειακής νόσου, θα παρουσιαστούν οι συναισθηµατικές τους καταστάσεις 

σχετικά µε την ασθένεια, κατά πόσο εκδηλώνουν συµπτώµατα κατάθλιψης όντες 

καρδιοπαθείς και κατά πόσο επηρεάζεται η ποιότητα της σωµατικής τους υγείας ή 

εµφανίζουν αρνητικά συναισθήµατα όπως ανησυχία. 
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1. Καρδιολογικές Νόσοι 

    Από την εποχή του Παστέρ, τα τελευταία εκατό χρόνια οι επιστήµονες στον χώρο 

της υγείας προσπάθησαν να αντιµετωπίσουν τις ασθένειες ως συγκεκριµένες  

καταστάσεις, µε συγκεκριµένα αίτια και συγκεκριµένες θεραπείες. Η εµφάνιση µιας 

ασθένειας µπορεί να οφείλεται τόσο σε περιβαλλοντικούς (διατροφή, κατανάλωση 

αλκοόλ, κάπνισµα) όσο και σε συµπεριφοριστικούς παράγοντες, µε σηµαντική 

παράµετρο την προσωπικότητα του ατόµου (για παράδειγµα, στην περίπτωση 

εµφάνισης καρδιοπάθειας, ο ασθενής δεν µπορούσε να ξεπεράσει τον κίνδυνο εάν δεν 

σταµατούσε το κάπνισµα, ακόµα και αν άλλαζε τις διατροφικές του συνήθειες, 

υιοθετώντας µια διατροφή µε χαµηλά επίπεδα χοληστερόλης). Σηµαντική είναι η 

έρευνα των Freidman, Seigelaub, Dales, &Seltzer (1979, όπως αναφέρεται στον 

Eysenck, 1985), οι οποίοι  εξέτασαν το κατά πόσο η διακοπή του καπνίσµατος 

απέτρεπε την εµφάνιση καρδιοπάθειας. Το δείγµα αποτελείτο από καπνιστές οι οποίοι 

σταµάτησαν το κάπνισµα και από την οµάδα ελέγχου (µη καπνιστές). Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν πως έπαιζε σηµαντικό ρόλο η προσωπικότητα τόσο των πρώην 

καπνιστών όσο και των µη καπνιστών, καθώς έπαιζε ρόλο η υιοθέτηση µιας 

συµπεριφοράς υγείας. Οι πρώην καπνιστές ήταν πιθανότερο να κάνουν 

περισσότερους ιατρικούς ελέγχους για την πιθανή  εµφάνιση καρδιοπάθειας στο 

µέλλον σε σύγκριση µε τους µη καπνιστές. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες, οι 

επιστήµονες πλέον θεωρούν πως υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι σε συνδυασµό, 

οδηγούν στην εµφάνιση µιας χρόνιας ασθένειας, όπως είναι η καρδιοπάθεια.  

   Η πρόληψη της καρδιολογικής ασθένειας αποτελεί προτεραιότητα για την 

παγκόσµια δηµόσια υγεία. Οι καρδιολογικές ασθένειες είναι το κύριο αίτιο 

θνησιµότητας στον κόσµο µε ποσοστό θανάτων στο 29% σε σύγκριση µε όλα τα 

αίτια που οδηγούν στον θάνατο. Αποτελούν το κύριο αίτιο θανάτου για τους ενήλικες 
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και τα άτοµα τρίτης ηλικίας και στις ανεπτυγµένες και στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Τα άτοµα µε καρδιοπάθεια χαρακτηρίζονται από έλλειψη πλήρους λειτουργικότητας 

και παραγωγικότητας, καθώς επίσης, παρουσιάζουν µεγάλο ιατρικό κόστος, ειδικά 

στις περιπτώσεις µε άτοµα τρίτης ηλικίας (Sans, Kesteloot, &Kromhout, 1997). 

   Το 1997, δηµοσιεύεται από τον Αµερικάνικο Οργανισµό για την Καρδιά 

(AmericanHeartAssociation [AHA]), ο Οδηγός για την Άµεση Πρόληψη των 

Καρδιολογικών Ασθενειών (GuidetothePrimaryPreventionofCardiovascularDiseases), 

µε σκοπό να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα αίτια για την εµφάνιση καρδιοπάθειας 

και η άµεση πρόληψή τους,  τόσο για τους επαγγελµατίες υγείας όσο και για τους 

ασθενείς, κυρίως µε στεφανιαία και αθηροσκληρωτική νόσο. Κύριος στόχος της 

πρόληψης είναι να αποφευχθεί το πρώτο επεισόδιο στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού 

επεισοδίου ή η ανάπτυξη αρτηριακού ανευρύσµατος γιατί το αποτέλεσµα αυτών, 

εκτός από την περίπτωση της θνησιµότητας, έγκειταικαι σε χαµηλό επίπεδο 

καθηµερινής λειτουργικότητας για τους ασθενείς και σε µεγάλο οικονοµικό κόστος 

για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν (όπως 

θα παρουσιαστεί παρακάτω µε τους παράγοντες επικινδυνότητας) πως η πρόληψη 

των καρδιολογικών ασθενειών είναι εφικτή. Ακόµα και άτοµα που παρουσίασαν 

εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλάζοντας τον τρόπο διαβίωσής τους, µπόρεσαν να 

παρουσιάσουν θετικά αποτελέσµατα για την υγεία τους. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε 

την Μελέτη της Υγείας των Νοσοκόµων (NursesHealthStudy), προτείνεται πως 

εφόσον οι γυναίκες διατηρούν ένα φυσιολογικό βάρος σώµατος, ακολουθούν µια 

υγιεινή διατροφική δίαιτα, δεν καπνίζουν και καταναλώνουν φυσιολογικές ποσότητες 

αλκοόλ, µπορούν να µειώσουν το ποσοστό εµφάνισης καρδιοπάθειας µέχρι και 84% 

(Pearson, Blair, Daniels, Eckel, Fair, Fortmann, etal, 2002).  
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 Τα ίδια ευρήµατα ανακοινώνουν και οι Cooper, Cutler, Desvigne- Nickens, 

Fortmann, Friedman, Havlik, etal. (2000), οι οποίοι αναφέρουν πως ο 20ος αιώνας 

παρουσιάζει δραµατικές αλλαγές ως προς την εµφάνιση των καρδιολογικών 

ασθενειών, µε µεγάλο ποσοστό θνησιµότητας από στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικά 

επεισόδια και άλλες καρδιολογικές ασθένειες. Οι δυτικές χώρες της Ευρώπης 

παρουσιάζουν αύξηση του βαθµού θνησιµότητας από το 1960 µέχρι το 1970 µε 

µείωση στις επόµενες δεκαετίες. Στην πληθυσµό των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής 

τα ποσοστά εµφάνισης καρδιολογικών ασθενειών αυξήθηκαν από το 1960 και µετά. 

Περισσότεροι από 900.000 θάνατοι ετησίως οφείλονται σε καρδιολογικές ασθένειες, 

όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύµφωνα µε την µελέτη Framingham σχετικά µε την 

καρδιολογική νόσο (FraminghamHeartStudy) υπάρχουν κάποιοι συγκεκριµένοι 

παράγοντες επικινδυνότητας οι οποίοι οδηγούν στην εµφάνιση της ασθένειας. Τέτοιοι 

παράγοντες αποτελούν το κάπνισµα, η µη υγιεινή διατροφή, η έλλειψη φυσικής 

άσκησης, η παχυσαρκία, η αυξηµένη αιµατολογική χοληστερόλη, η αυξηµένη 

αρτηριακή πίεση και ο σακχαρώδης διαβήτης. Πάνω σε αυτούς τους παράγοντες οι 

ειδικοί επικεντρώνονται για την πρόληψη της καρδιοπάθειας, καθώς εφόσον υπάρξει 

µείωση αυτών των παραγόντων στην ζωή των ατόµων, θα µειωθεί και το ποσοστό 

εµφάνισης καρδιολογικών ασθενειών (Mendis, 2010). 

  Συγκεκριµένα ο Tuomilehto (2004), αναφέρει πως οι καρδιολογικές ασθένειες 

αποτελούν πολυεπίπεδες διαταραχές µε παράγοντες επικινδυνότητας το κάπνισµα, 

την αυξηµένη χοληστερόλη, την υπέρταση και τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. 

Βέβαια, σηµαντικό ρόλο παίζει και η ηλικία για την εµφάνιση της ασθένειας. Όσο 

µεγαλύτερη ηλικία έχει το άτοµο, είναι πιθανότερο να έχει εκτεθεί περισσότερο στους 

παραπάνω παράγοντες επικινδυνότητας που σε συνδυασµό µε την αλλαγή του 

µεταβολισµού, να οδηγήσουν σε εµφάνιση καρδιολογικής ασθένειας. Αναφέρει, 
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επιπλέον, σχετικά µε τους παράγοντες επικινδυνότητας πως από το 1960 

παρουσιάζονται τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίµα να είναι υπεύθυνα για την 

εµφάνιση της στεφανιαίας νόσου. Επίσης, αποδεικνύει πως η υπέρταση οδηγεί σε 

αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η οποία σε περιπτώσεις που βρίσκεται σε 

φυσιολογικά επίπεδα σχετίζεται σηµαντικά µε την µείωση της εµφάνισης 

εγκεφαλικού επεισοδίου και ισχαιµικής καρδιοπάθειας. Αξιοσηµείωτο είναι πως 

ακόµα και η χαµηλή αρτηριακή πίεση σχετίζεται µε αυξηµένο βαθµό εµφάνισης 

καρδιολογικών ασθενειών κυρίως σε άτοµα τρίτης ηλικίας. 

  Καταλήγει, λοιπόν, πως υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στα επίπεδα της 

αιµατολογικής χοληστερόλης, της αρτηριακής πίεσης και της εµφάνισης 

καρδιολογικών ασθενειών. Η ηλικία, ειδικά σε άτοµα τρίτης ηλικίας, αποτελεί επίσης 

παράγοντας επικινδυνότητας για την εµφάνιση καρδιοπάθειας. Ακόµα, η µείωση της 

χοληστερόλης και η χορήγηση στατινών στους ασθενείς µε διαβήτη µειώνει τις 

πιθανότητες εµφάνισης καρδιολογικής ασθένειας. Τα ερωτήµατα που αφήνει 

αναπάντητα είναι κατά πόσο υπάρχει η περίπτωση η µειωµένη χοληστερόλη να 

µπορεί να ελαττώσει την εµφάνιση καρδιοπάθειας και κατά πόσο οι στατίνες 

αποτελούν πρόληψη για την εµφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου (Tuomilehto, 2004).  

  Επιπλέον, πέρα από τους προαναφερθέντες παράγοντες επικινδυνότητας, οι 

επιστήµονες αναφέρουν πως παίζει σηµαντικό ρόλο στην εµφάνισης της 

καρδιολογικής νόσου  και το φύλο του ατόµου (Diez, DelValGarcia, Pelegrina, 

Martinez, Penacoba, Tejon, etal., 2005). Συγκεκριµένα οι ειδικοί αναφέρουν πως δεν 

υπάρχει διαφορά σε σχέση µε το φύλο και την εµφάνιση καρδιοπάθειας, αλλά το 

µόνο που διαφέρει είναι το πώς αντιδρά τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας στην 

εµφάνιση των συµπτωµάτων και στην φαρµακευτική αγωγή (Xhyderi&Bugiardini, 

2010). Για παράδειγµα, στην Αµερική 1 στις 3 γυναίκες παρουσιάζει κάποια µορφή 
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καρδιολογικής ασθένειας (34, 9 %) , ενώ το ποσοστό για τους άνδρες είναι στο 37, 6 

% (Zhang, 2010). 

 

  Επιπλέον, η έρευνα των Brunero&Lamont (2010), αποδεικνύει πως τα άτοµα µε 

ψυχική διαταραχή είναι πιθανότερο να µην υιοθετήσουν µια συµπεριφορά υγείας και 

οι καταναλωτικές τους συνήθειες να οδηγήσουν επίσης στην εµφάνιση 

καρδιοπάθειας. Ο όρος «ψυχοσωµατική ασθένεια» εµφανίζεται, επίσης, καθώς οι 

επιστήµονες συνδέουν την κακής ποιότητας ψυχική κατάσταση µε την εµφάνιση 

χρόνιων νοσηµάτων, όπως είναι στην περίπτωση που το άτοµο εµφανίζει ψυχική 

ανησυχία (anxiety) και εκδηλώνει επίσης κάποια χρόνια σωµατική ασθένεια όπως 

είναι ο σακχαρώδης διαβήτης (Eysenck, 1985). Σχετικά µε τις καρδιολογικές 

ασθένειες, όπως το έµφραγµα του µυοκαρδίου και το εγκεφαλικό επεισόδιο, 

υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία χιλιάδες χρόνια πριν, αλλά µόνο στα µέσα του 

20ου αιώνα, οι καρδιολογικές ασθένειες πήραν την µορφή χρόνιας επιδηµίας. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, ένας από τους κύριους λόγους που οδήγησαν σε αυτό το 

αποτέλεσµα ήταν το κάπνισµα, καθώς και η υιοθέτηση συµπεριφορών κατά της 

υγείας µε αποτέλεσµα την αυξηµένη χοληστερόλη στο αίµα και την αύξηση της 

αρτηριακής πίεσης (Yusuf&Anand, 2010). 

  Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WorldHealthOrganization [WHO]) 

το 88% των θανάτων από καρδιοπάθεια εµφανίζεται σε χαµηλού και µεσαίου 

οικονοµικού επιπέδου χώρες ενώ στην περίπτωση των χωρών της Ευρώπης υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις στον βαθµό εµφάνισης καρδιολογικών ασθενειών και κυρίως της 

ισχαιµικής καρδιοπάθειας, ανάλογα µε τις χώρες της κεντρικής και της ανατολικής 

Ευρώπης µε πρόσφατες αλλαγές στο διατροφικό, οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο. 
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Για παράδειγµα, τα µεγαλύτερα ποσοστά θανάτων από καρδιοπάθεια εµφανίζονται σε 

χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης, όπως στην Γαλλία και στην 

Ουκρανία, ενώ το αξιοσηµείωτο για την περίπτωση της Ελλάδας είναι πως το 

ποσοστό θνησιµότητας από καρδιολογική νόσο για τους άνδρες αυξάνεται, ενώ 

µειώνεται για τις γυναίκες. Οι θάνατοι από την στεφανιαία νόσο και την 

εγκεφαλοαγγειακή ασθένεια που οφείλονται στην αθηροσκληρωτική ασθένεια της 

καρδιάς, ανέρχονται σε 17, 1 εκατοµµύρια θανάτους παγκοσµίως ανά τον χρόνο 

(Sansetal., 1997. Mendis, 2010). 

  Τα παραπάνω ερευνητικά δεδοµένα επιβεβαιώνει και η έρευνα των Celermajer, 

Chow, Marijon, Anstey, &Woo (2012) οι οποίοι αναφέρουν πως η αθηροσκληρωτική 

καρδιολογική ασθένεια εµφανίζεται ως κύριο αίτιο θνησιµότητας στις 

αναπτυσσόµενες χώρες του κόσµου, συµπεριλαµβανοµένων της Ινδίας και της Κίνας. 

Μέχρι το 2020, οι καρδιολογικές ασθένειες θα είναι το κύριο αίτιο θνησιµότητας σε 

όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες του κόσµου. Μάλιστα, αξιοσηµείωτο είναι πως 

κάποιες ασθένειες, όπως η ελονοσία στην περίπτωση της περιοχής της Ινδίας, 

σχετίζονται µε την εµφάνιση καρδιοπάθειας, λόγω των επιπτώσεων της ασθένειας 

στην λειτουργία της καρδιάς. Αναφέρουν πως τα δεδοµένα πλέον έχουν αλλάξει και η 

καρδιολογική ασθένεια δεν πρέπει να θεωρείται πως προσβάλλει κυρίως τις 

“πλούσιες” χώρες, αλλά και τις µεσαίου και χαµηλού οικονοµικού επιπέδου χώρες, 

επίσης. Το 2001 οι θάνατοι από καρδιολογικές ασθένειες σε χώρες µεσαίου και 

χαµηλού οικονοµικού επιπέδου ανέρχονταν σε 28 % σε σύγκριση µε το 23% το 1990, 

ενώ στο ίδιο χρονικό διάστηµα για τις πλούσιες χώρες το ποσοστό αυξήθηκε από 

39% στο 48%. Στην περίπτωση της Αφρικής, για παράδειγµα, µέχρι το 2030 

υπολογίζεται πως οι θάνατοι από καρδιολογικές ασθένειες θα ξεπεράσουν και το 
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ποσοστό θανάτων από HIV, όταν ο συνολικός αριθµός θανάτων από καρδιοπάθεια θα 

ανέρχεται στο 13.4% ενώ από HIV στο 13.2%. 

  Ακόµα αναφέρουν πως από το 1983 µέχρι το 2000 µέσα από έρευνα της 

Αµερικάνικης Καρδιολογικής Επιδηµιολογίας στον πληθυσµό της Κίνας, σε δείγµα 

9.903 συµµετεχόντων, η ισχαιµική καρδιοπάθεια, το έµφραγµα του µυοκαρδίου και 

το εγκεφαλικό επεισόδιο σχετίζονταν θετικά µε την ηλικία, το κάπνισµα, την 

αρτηριακή πίεση, την αιµατολογική χοληστερόλη, τον σακχαρώδη διαβήτη και την 

µάζα του σώµατος σε ίδιο βαθµό για άνδρες και γυναίκες. Η αυξηµένη αρτηριακή 

πίεση και το κάπνισµα ήταν οι κύριοι παράγοντες για την εµφάνιση ισχαιµικής 

καρδιοπάθειας (συµπεριλαµβανοµένου και εγκεφαλικού επεισοδίου). Ακόµα και ένα 

ποσοστό του 53,5% των παθητικών καπνιστών παρουσίαζε καρδιολογικές ασθένειες 

(Celermajeretal., 2012). 

 

  Συµπερασµατικά, λοιπόν, οι καρδιολογικές ασθένειες αποτελούν το κύριο αίτιο 

θνησιµότητας παγκοσµίως, τόσο για τις αναπτυγµένες χώρες, όπως είναι οι Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής και οι χώρες της Ευρώπης, όσο και για τις αναπτυσσόµενες 

χώρες, όπως είναι οι χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Σηµαντικό ρόλο για την 

πρόληψη και την αντιµετώπιση των καρδιολογικών ασθενειών παίζει η µείωση των 

παραγόντων επικινδυνότητας που οδηγούν στην εµφάνιση των καρδιολογικών 

ασθενειών, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, καθώς η ασθένεια 

παρουσιάζεται στον ίδιο βαθµό και για τα δύο φύλα, ανάλογα µε τις συµπεριφορές 

υγείας τις οποίες ακολουθούν. 
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1.1.Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την καρδιοπάθεια 

    Το άγχος είναι ένας από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που έχει συνδεθεί µε 

την εµφάνιση  καρδιοπάθειας. Έρευνες έχουν δείξει την σχέση µεταξύ άγχους, 

συµπεριφοράς και ανοσοποιητικού συστήµατος. Το άτοµο µέσα από την 

υποκειµενική του σκοπιά σχετικά µε τα ερεθίσµατα στο περιβάλλον µπορεί να 

εµφανίσει παθολογικό άγχος το οποίο θα είναι επιβλαβές για την υγεία του. Με την 

σειρά τους επιστήµονες προσπαθούν να δείξουν την σχέση ανάµεσα στο άτοµο το 

οποίο παρουσιάζεται αγχώδες και εµφανίζει γενικότερα χαρακτηριστικά στην 

προσωπικότητά του τα οποία συνοδεύονται από αρνητικά συναισθήµατα  και την 

εµφάνιση καρδιοπάθειας. Σε αρχικό στάδιο της εξέτασης των αιτιών που συµβάλλουν 

στη εµφάνιση της καρδιοπάθειας, έχουµε την εµφάνιση της θεωρίας των 

Rosenman&Freidman (1980, όπως αναφέρεται στον Eysenck, 1985), σχετικά µε την 

προσωπικότητα τύπου Α και την προσωπικότητα τύπου Β και την εκδήλωση 

υπέρτασης. Η υπέρταση θεωρείται µια ψυχοσωµατική ασθένεια και σχετίζεται µε την 

εµφάνιση καρδιοπάθειας. Η δυσθυµική προσωπικότητα (τύπος Α), σχετίζεται µε την 

εµφάνιση ψυχοσωµατικών ασθενειών. Έτσι οι επιστήµονες κατέληξαν στο 

συµπέρασµα πως αρνητικές πτυχές της προσωπικότητας µπορούν να οδηγήσουν σε 

εµφάνιση ψυχοσωµατικών ασθενειών, όπως είναι η υπέρταση, που µε την σειρά της 

να οδηγήσει στην εµφάνιση καρδιοπάθειας. Για παράδειγµα, το αρνητικό αίσθηµα 

της εχθρότητας έχει περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσει στο άτοµο εµφάνιση 

καρδιοπάθειας (Eysenck, 1985). 

   Σχετικά µε την προσωπικότητα τύπου Α, οι Rosenman&Chesney το 1980, την 

χαρακτήρισαν ως «συµπεριφορά τύπου Α µε προδιάθεση στην εκδήλωση 

στεφανιαίας νόσου». Από το 1943, ο Dunbar αναφέρει πως «ο ασθενής που θα 

εµφανίσει καρδιοπάθεια είναι αυτός ο οποίος στην ζωή του ήταν σκληρά εργαζόµενος 
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και για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν πρόσφερε διακοπές στον εαυτό του αλλά ζούσε 

κάτω από το άγχος και την αγωνία. Ήταν αυτός ο οποίος θα είχε την ίδια εργασία για 

πολλά χρόνια και θα παρουσίαζε ψυχαναγκαστικές, νευρωτικές ή καταθλιπτικές 

τάσεις». Σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι ερευνητές 

συµφωνούν πως το άτοµο το οποίο δεν εκφράζει το συναίσθηµά του και 

χαρακτηρίζεται ως εσωστρεφές, είναι πιθανότερο να εµφανίσει αρτηριακή θρόµβωση 

(Eysenck, 1985). 

   Επιπλέον οι Blatt, Cornell, &Eshkol (1993), τονίζουν την σηµασία της 

προσωπικότητας στον τρόπο που αντιδρά ο ασθενής µε καρδιοπάθεια. Αναφέρουν 

πως οι διάφορες πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας παίζουν ένα σηµαντικό 

ρόλο στις σοβαρές ασθένειες, κυρίως στην καρδιαγγειακή νόσο. Η τρωτότητα σε 

αυτή την ασθένεια είναι συνέπεια της γενετικής προδιάθεσης ή της έκθεσης σε 

τοξικούς παράγοντες. Ο τρόπος που θα αντιδράσει ο ασθενής µπροστά στην 

γνωµάτευση της ασθένειας εξαρτάται από την αντίληψή του σχετικά µε την ασθένεια 

και τα συναισθήµατα τα οποία αυτή του προκαλεί. 

  Με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ασθενούς, θα είναι ανάλογη 

και η συµµόρφωσή του σε κάποια φαρµακευτική αγωγή από την στιγµή που γίνεται η 

διάγνωση της ασθένειας. Οι λόγοι για τους οποίους ο ασθενής θα δεχτεί να 

ακολουθήσει µια φαρµακευτική αγωγή και να βρεθεί στην διαδροµή για την 

υιοθέτηση µιας συµπεριφοράς υγείας, αναλύονται µέσα από µοντέλα συµπεριφοράς 

και υγείας (βλέπε παρακάτω: Μοντέλο Κοινής Λογικής ). Η φαρµακευτική 

συµµόρφωση σχετίζεται µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, τις δηµογραφικές 

µεταβλητές και τους παράγοντες που σχετίζονται µε την ασθένεια. Έχει αποδειχθεί 

πως η εθνικότητα, το φύλο, το ιατρικό κύρος της κοινωνικής ασφάλειας και η 

κοινωνική υποστήριξη σχετίζονται µε την φαρµακευτική συµµόρφωση. Για 
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παράδειγµα, οι ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν καταθλιπτικά συµπτώµατα είναι 

πιθανότερο να µην ακολουθήσουν σωστά την φαρµακευτική αγωγή. Ασθενείς οι 

οποίοι θα έρχονται σε συχνή επαφή µε το ιατρικό προσωπικό έχουν µεγαλύτερη 

πιθανότητα να ακολουθήσουν σωστά τις ιατρικές οδηγίες. Φυσικά, τον µεγαλύτερο 

ρόλο για την φαρµακευτική συµµόρφωση παίζουν οι πεποιθήσεις που έχει ο ίδιος ο 

ασθενής σχετικά µε την ασθένειά του. Στις περιπτώσεις της εµφάνισης χρόνιας 

ασθένειας, το 19% των ασθενών θα ακολουθήσει την φαρµακευτική αγωγή ανάλογα 

µε την γνώµη που έχει αναφορικά µε την ασθένεια. Η γνώµη αυτή είναι πιο ισχυρή 

και από τους κοινωνικοδηµογραφικούς παράγοντες. Στους ασθενείς µε καρδιοπάθεια 

µπορεί να εξηγηθεί το 7% του αποτελέσµατος της συµπεριφοράς τους µε βάση την 

φαρµακευτική συµµόρφωση σε σχέση µε τις πεποιθήσεις τους για την ασθένεια ( 

Veazie&Cai, 2007).  

        Με τη σειρά τους οι Devcich, Ellis, Gamble, &Petrie (2008), θέλησαν να δείξουν 

πώς µπορούν να αλλάξουν οι αναπαραστάσεις που δηµιουργούν οι ασθενείς σε σχέση 

µε την καρδιοπάθεια από την στιγµή που γίνεται η διάγνωση της ασθένειας. Το 

στεφανιαίο αγγειογράφηµα είναι µια συνηθισµένη µέθοδος για την διάγνωση της 

καρδιοπάθειας. Σκοπός της έρευνας ήταν να ενηµερώσουν το δείγµα σχετικά µε τα 

συµπτώµατα της ασθένειας και πώς θα είναι  καθηµερινότητά τους από την στιγµή 

που µπορεί να γινόταν διάγνωση της ασθένειας. Από το δείγµα υπήρξαν άτοµα τα 

οποία είχαν µεγαλύτερο ποσοστό εµφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου στο µέλλον. 

Τα άτοµα αυτά έδειξαν µεγαλύτερη αισιοδοξία σχετικά µε τις αλλαγές που θα έπρεπε 

να υπάρξουν στην καθηµερινότητά τους από την στιγµή που ήταν µεγαλύτερο το 

ποσοστό εµφάνισης καρδιοπάθειας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως οι ασθενείς 

συνήθως περιµένουν περισσότερο ένα αρνητικό αποτέλεσµα µέσα από την 

διαδικασία της ιατρικής εξέτασης και προετοιµάζουν τον εαυτό τους κατάλληλα, 
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δείχνοντας θετικά συναισθήµατα καθώς στηρίζονται στην υιοθέτηση µιας 

συµπεριφοράς υγείας, για την οποία προηγουµένως έχουν ενηµερωθεί ως προληπτικό 

παράγοντα, που θα µειώσει το ενδεχόµενο κάποιου επεισοδίου στο µέλλον. 

   Ολοκληρώνοντας, πέρα από την προσωπικότητα και την αντίληψη σχετικά µε την 

ασθένεια του ατόµου που πάσχει από καρδιοπάθεια ή ενδέχεται να αντιµετωπίσει 

καρδιαγγειακά προβλήµατα στο µέλλον, σηµαντικό ρόλο παίζει και η κοινωνική 

υποστήριξη. Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν τον σηµαντικό ρόλο της κοινωνικής 

υποστήριξης σε περιπτώσεις άγχους και καρδιαγγειακής αντίδρασης. Οι κοινωνικά 

υποστηρικτικές διαπροσωπικές σχέσεις έχουν θετική συσχέτιση µε την 

καρδιαγγειακή υγεία. Ένα παράδειγµα είναι η έρευνα των Edens, Larkin, &Abel 

(1992), οι οποίοι θέλησαν να δείξουν τον αντίκτυπο της κοινωνικής υποστήριξης και 

της φυσικής επαφής στα πλαίσια της καρδιαγγειακής αντίδρασης σχετικά µε το 

άγχος. Η έρευνά τους διεξήχθη σε εργαστηριακά πλαίσια µε εργαστηριακούς 

στρεσογόνους παράγοντες. Στηρίχτηκαν σε ερευνητικά δεδοµένα τα οποία 

προβλέπουν χαµηλή καρδιαγγειακή ενεργοποίηση των ατόµων, σε περιπτώσεις που 

δέχονται κοινωνική υποστήριξη, καθώς βρίσκονται µε άτοµα που γνωρίζουν, ακόµα 

κι αν εκτίθενται σε στρεσογόνους παράγοντες. Επίσης, άτοµα σε προηγούµενες 

έρευνες τα οποία είχαν δηλώσει πως είχαν φτωχή κοινωνική υποστήριξη στο 

εργασιακό τους περιβάλλον, παρουσίαζαν σηµαντικά υψηλότερους καρδιακούς 

ρυθµούς κατά την διάρκεια της εργασίας. Μακροπρόθεσµα, η έλλειψη κοινωνικής 

υποστήριξης οδηγεί σε χρόνιες παθολογικές καταστάσεις µε κατάληξη την 

θνησιµότητα. 

Έτσι, οι Edens et al. (1992), εξέτασαν την καρδιαγγειακή αντίδραση του δείγµατος σε 

τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: στην παρουσία κάποιου άλλου ατόµου µέσα στο 

εργαστήριο, στην παρουσία ενός φίλου και στην παρουσία ενός φίλου µε τον οποίο 
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το υποκείµενο µπορούσε να έχει και σωµατική επαφή. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως 

στην περίπτωση της παρουσίας του ξένου ατόµου υπήρχε µεγαλύτερη καρδιακή 

ανταπόκριση, ενώ στη περίπτωση της παρουσίας του φίλου µε ή χωρίς σωµατική 

επαφή, η καρδιαγγειακή αντίδραση ήταν χαµηλή, δείχνονταν έτσι τον σηµαντικό 

ρόλο της κοινωνικής υποστήριξης. Παρόµοια ήταν και τα αποτελέσµατα της έρευνας 

των Creaven&Hughes (2012), οι οποίοι έδειξαν πως τα άτοµα τα οποία βρίσκονταν 

σε αναρρωτικό στάδιο µετά την προσβολή από καρδιακό επεισόδιο, ανταποκρίνονταν 

λιγότερο σε στρεσογόνους παράγοντες σχετικά µε την έκβαση της υγείας τους 

εφόσον ζούσαν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. 

  Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Cay, Vetter, Phillip,&Dugard (1972), ένα 

καρδιαγγειακό επεισόδιο θα αλλάξει τα συναισθήµατα των ασθενών. Για παράδειγµα, 

στην δική τους µελέτη µε 203 άτοµα µε ισχαιµικό καρδιαγγειακό επεισόδιο, 

παρουσίασαν πώς αυτά τα άτοµα µετά το επεισόδιο εµφάνισαν µείωση της απόδοσής 

τους στο εργασιακό περιβάλλον, καταθλιπτικά συναισθήµατα και κοινωνική 

αποµόνωση. Επίσης, στην περίπτωση που έπρεπε να εισαχθούν στο νοσοκοµείο, 

παρουσίαζαν συναισθηµατική αναστάτωση κατά την παραµονή τους εκεί. Η 

συναισθηµατική τους αναστάτωση είχε την µορφή ανησυχίας και καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων, όπως έλλειψη γενικότερου ενδιαφέροντος για την ζωή τους. Τα 

συγκεκριµένα ευρήµατα επαληθεύουν και οι Ladwig, Kieser, Koenig, Breithardt, 

&Borggrefe (1990) στην µελέτη τους µε 560 άνδρες οι οποίοι επιβίωσαν από ένα οξύ  

επεισόδιο του µυοκαρδίου και παρουσίασαν συναισθηµατικές διαταραχές µετά το 

επεισόδιο µε την µορφή κατάθλιψης ή συµπεριφοράς υπερδιέγερσης σε µια περίοδο 

έξι µηνών µετά το επεισόδιο. 
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2.  Σύγχρονες προσεγγίσεις ως προς  το Συναίσθηµα και την Υγεία 

   Όπως αναφέρουν οι  Fisher&Manstead (2008), (στο 28ο κεφάλαιο του 

HandbookofEmotionτων Lewis, Haviland- Jones , &Barrett (2008 )), η µεγαλύτερη 

σηµασία που έχει το συναίσθηµα στον άνθρωπο, είναι πως συµβάλλει στην 

ανθρώπινη επιβίωση καθώς και στην αναπαραγωγική επιτυχία. Η σηµασία του 

συναισθήµατος βασίζεται στο γεγονός πως το άτοµο ονοµάζει και αντιµετωπίζει τα 

προβλήµατά του. Ένα παράδειγµα αποτελεί το συναίσθηµα του φόβου. Όταν υπάρχει 

ο  φόβος το άτοµο είναι πιθανότερο να είναι πιο προσεκτικό σε σχέση µε τον κίνδυνο 

µε σκοπό να µπορέσει να προβλέψει την οποιαδήποτε απειλή ή να επιτεθεί για να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του. Κατά συνέπεια, τα συναισθήµατα είναι απαραίτητα για 

την κοινωνική επιβίωση καθώς συµβάλλουν στην δηµιουργία και στην διατήρηση 

των κοινωνικών σχέσεων, όπως επίσης και στην διατήρηση της κοινωνικής θέσης που 

έχει το άτοµο σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα άτοµα. Η κοινωνική επιβίωση αποτελείται 

από δύο συστατικά: την συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα. Οι άνθρωποι είναι 

κοινωνικά όντα τα οποία δηµιουργούν κοινωνικούς δεσµούς µε σκοπό την ανάπτυξή 

τους. Αρνητικά συναισθήµατα όπως είναι ο θυµός και η ζήλια, προσδιορίζονται  ως 

δυσλειτουργικά κοινωνικά συναισθήµατα και εµφανίζονται όταν δεν δίνεται η 

απαραίτητη σηµασία από τον κοινωνικό περίγυρο στα συναισθήµατα που έχει το 

άτοµο προσωπικά.  Η σηµασία των κοινωνικών δεσµών προβάλλεται µέσω των 

ερευνών σχετικά µε την κοινωνική αποµόνωση, οι οποίες δείχνουν πως όταν το 

άτοµο είναι αποκλεισµένο κοινωνικά δεν εµφανίζει µόνο φτωχή σωµατική ευεξία 

αλλά και φτωχές κοινωνικές, συναισθηµατικές και γνωστικές δεξιότητες 

(Fischer&Manstead, 2008, στο 28ο κεφάλαιο του HandbookofEmotionτων Lewis, 

Haviland- Jones , &Barret(2008)). Επιπλέον, οι Rime, Philippot, Boca, &Mesquita, 

1992 (όπως αναφέρεται στους Fischer&Manstead, 2008, στο 28ο κεφάλαιο του 
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HandbookofEmotionτων Lewis, Haviland- Jones , &Barret (2008)) απέδειξαν πως οι 

άνθρωποι µοιράζονται τα συναισθήµατά τους κυρίως µε την οικογένεια και τους 

φίλους. Έτσι, τα συναισθήµατα καταλήγουν να είναι απαραίτητα συστατικά για την 

δηµιουργία στενών σχέσεων. 

  Ένας απλός ορισµός για τα συναισθήµατα είναι πως αποτελούν περίπλοκα 

νευροψυχολογικά γεγονότα τα οποία εξυπηρετούν τα κίνητρα για την υιοθέτηση 

κάποιων συµπεριφορών οι οποίες έχουν τέσσερα βασικά συστατικά: την 

υποκειµενική συναισθηµατική κατάσταση, η οποία κρίνει τα συµπεριφοριστικά 

κίνητρα του ατόµου και βοηθά στην αξιολόγηση και στην εκτίµηση της ποιότητας 

των εµπειριών του, τις γνωστικές διεργασίες, µε την έννοια πως οι σκέψεις του 

ατόµου διαµορφώνουν τις συναισθηµατικές αντιδράσεις και οι συναισθηµατικές 

αντιδράσεις µε την σειρά τους καθοδηγούν τις σκέψεις, το ένστικτο το οποίο 

διαµορφώνει το συναίσθηµα και τέλος, τα κίνητρα τα οποία οδηγούν σε 

επικοινωνιακή και συµπεριφοριστική λειτουργικότητα για το άτοµο (Lovallo, 2005). 

  Μάλιστα ο Lovallo (2005), αναφέρει πως ερευνητές στους τοµείς της φυσιολογίας, 

της ψυχολογίας και της ιατρικής υποστηρίζουν πως η εµφάνιση καρδιολογικών 

ασθενειών οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις υπερβολικές αποκρίσεις του ατόµου σε 

στρεσογόνες καταστάσεις. Η αυξηµένη αρτηριακή πίεση σε καταστάσεις στρες 

αποτελεί παράγοντα επικινδυνότητας για την εµφάνιση της ασθένειας. Μέσα από 

έρευνα στην απόκριση του µεταιχµιακού συστήµατος και του προµετωπιαίου φλοιού 

σε καταστάσεις στρες, συµπέρανε πως η αυξηµένη ενεργοποίηση των συγκεκριµένων 

νευρολογικών υποστρωµάτων, οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης. 

   Σε ποιες περιπτώσεις το άτοµο νιώθει την άνεση να εκφράσει το συναίσθηµά του; 

Έρευνες έχουν δείξει πως το συναίσθηµα της λύπης καθώς και της οργής 
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εκφράζονται πιο εύκολα από τον γυναικείο πληθυσµό, κυρίως σε άτοµα στα οποία 

έχουν σεβασµό και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ζωή τους. Επιπλέον, το 

συναίσθηµα της µεταµέλειας, µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την βελτίωση των 

ανθρώπινων σχέσεων (Zeelenberg, VanderPlight, &Manstead, 1998, όπως 

αναφέρεται στους Fischer&Manstead, 2008, στο 28ο κεφάλαιο του 

HandbookofEmotionτων Lewis, Haviland- Jones , &Barret). Στην βιβλιογραφία 

συναντούµε την φράση  “συναίσθηµα µε βάση την οµάδα”, η οποία χαρακτηρίζει τα 

συναισθήµατα τα οποία είναι όµοια σε µια κοινωνική οµάδα, όπως είναι δηλαδή και 

το δείγµα από την οµάδα των καρδιοπαθών που πραγµατεύεται η έρευνά µας. Τα 

µέλη µιας κοινωνικής οµάδας έχουν τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες εκτιµήσεις και 

βιώνουν παρόµοια συναισθήµατα (Smith, 1993; Όπως αναφέρεται στους 

Fischer&Manstead,, 2008, στο 28ο κεφάλαιο του HandbookofEmotionτων Lewis, 

Haviland- Jones , &Barret). 

 

  Το συναίσθηµα, λοιπόν, εκφράζεται µέσα σε µια οµάδα. Τα άτοµα όταν ανήκουν σε 

αυτή την οµάδα έχουν µεγάλο ποσοστό οµοιότητας µε βάση την φύση του 

συναισθήµατος που βιώνουν. Πέρα από το οµαδικό πλαίσιο, υπάρχει και το ατοµικό 

πλαίσιο στο οποίο κυριαρχεί το υποκειµενικό συναίσθηµα του ατόµου. Η ψυχική 

υγεία, όπως και η σωµατική υγεία, µπορούν να κριθούν ανάλογα µε τα συναισθήµατα 

που παρουσιάζει το άτοµο. Για παράδειγµα, µια γυναίκα µπορεί να χαρακτηρίζει τον 

εαυτό της υγιή επειδή δεν εµφανίζει τα συµπτώµατα κάποιας ασθένειας σωµατικά, 

αλλά αυτό δεν αποκλείει την περίπτωση να έχει έλλειψη ψυχικής ενέργειας και 

δύναµης. Παροµοίως, ένας άντρας, µπορεί να έχει ψυχική ευεξία εφόσον δεν έχει 

θετική άποψη για τον εαυτό του, ακόµα και στην περίπτωση που δεν εµφανίζει 

συµπτώµατα κατάθλιψης; Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αναφορά στην 
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υποκειµενική ευεξία, ένα πεδίο που αποτελεί στόχο ενός ειδικού ψυχικής υγείας για 

την επικείµενη αλλαγή του ατόµου (Lucas&Diener, 2008, 29ο κεφάλαιο από 

HandbookofEmotion, των Lewis, Haviland- Jones , &Barret (2008)). 

   Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί πως στην βιβλιογραφία σχετικά µε το 

συναίσθηµα, συχνά συναντούµε τον όρο ταπεραµέντο, όπου συχνά γίνεται σύνδεση 

της έκφρασης του συναισθήµατος µε βάση το ταπεραµέντο του ατόµου. Όπως 

αναφέρουν οι Rothbart&Bates (2006), (όπως αναφέρεται στους Bates, Goodnight, 

&Fite, 2008, 30ο κεφάλαιο από HandbookofEmotion, των Lewis, Haviland- Jones , 

&Barret (2008)), µε τον όρο “ταπεραµέντο” χαρακτηρίζεται ένα πλαίσιο υποθετικών 

δοµών που περιγράφει τις ατοµικές διαφορές στην ενεργοποίηση και στην 

αυτορρύθµιση του συναισθήµατος ανάλογα µε το άτοµο. Με τον όρο “συναίσθηµα”, 

χαρακτηρίζεται ένα πλαίσιο υποθετικών δοµών που αναπαριστά διαδικασίες οι οποίες 

ποικίλουν σε όλα τα επίπεδα της ψυχολογικής θεωρίας, η οποία συµπεριλαµβάνει την 

γενετική, την βιοχηµεία, τα νευρωνικά συστήµατα, τις αντιληπτικές και γνωστικές 

διεργασίες, τα κίνητρα, την συµπεριφορά και τα κοινωνικά συστήµατα. 

  Επιπλέον, ένας βασικός όρος που θα µας οδηγήσει στις συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις σε επόµενο στάδιο, είναι ο όρος της σκέψης/ αρχής (στα αγγλικά 

concept). Οι σκέψεις είναι οι ψυχικές αναπαραστάσεις διαφόρων υπάρξεων, 

καταστάσεων, εµπειριών και πράξεων. Στις γνωστικές επιστήµες γίνεται έρευνα πάνω 

στις γνωστικές διεργασίες του ατόµου οι οποίες συµπεριλαµβάνουν την σκέψη, την 

εκλογίκευση, την χρήση της γλώσσας, την αντίληψη, την προσοχή, την αναγνώριση 

και την µνήµη (Cantor&Mischel, 1997, όπως αναφέρεται στην Niedenthal, 2008, στο 

36ο κεφάλαιο του HandbookofEmotion,των Lewis, Haviland- Jones, &Barret(2008)). 

Οι συναισθηµατικές σκέψεις είναι θεµελιώδεις για την κατανόηση του κοινωνικού 

κόσµου και την ανάπτυξη της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Ένα αντιπροσωπευτικό 
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παράδειγµα της συναισθηµατικής σκέψης και πώς αυτή επηρεάζει την συµπεριφορά 

είναι η µεθοδευµένη µάθηση του φόβου. Σε περίπτωση που επιδείξουµε σε ένα άτοµο 

µικρής ηλικίας πως ένα συγκεκριµένο αντικείµενο θα του επιφέρει πόνο, τότε δεν θα 

το πλησιάσει και αυτό, καθώς η συµπεριφορά του θα είναι αποτρεπτική για την 

βίωση του αρνητικού συναισθήµατος. Η κατανόηση των συναισθηµατικών σκέψεων 

είναι ζωτικής σηµασίας για την εκτίµηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς (όπως 

αναφέρεται στην Niedenthal, 2008, στο 36ο κεφάλαιο του HandbookofEmotion,των 

Lewis, Haviland- Jones, &Barret (2008)). 

  Το συναίσθηµα αντιπροσωπεύει µια περίπλοκη αντίδραση η οποία επηρεάζει την 

ανθρώπινη συµπεριφορά. Σύµφωνα µε το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο, η συµπεριφορά 

µπορεί να αποτελέσει έναν παράγοντα επικινδυνότητας για την εµφάνιση πολλών 

ασθενειών. ∆ηµιουργείται, δηλαδή, µια σύνδεση του συναισθήµατος, της 

συµπεριφοράς και της εµφάνισης µιας ασθένειας. Το συναίσθηµα (emotion) 

προσδιορίζεται ως η ψυχική κατάσταση, συνειδητή ή όχι, που δηµιουργείται από ένα 

συγκεκριµένο γεγονός. Περιλαµβάνει διάφορες αντιδράσεις καθώς και ψυχολογικές, 

φυσιολογικές, συµπεριφοριστικές και γνωστικές αλλαγές. Τα πιο συνηθισµένα 

συναισθήµατα είναι  ο φόβος, ο θυµός, η λύπη και η χαρά. Τα συναισθήµατα 

µπορούν να είναι είτε αρνητικά είτε θετικά.  Η συµπεριφορά µπορεί να οριστεί από 

δύο σκοπιές : είναι ο τρόπος µε τον οποίο ένας οργανισµός δρα και αντιδρά σε σχέση 

µε το περιβάλλον, καθώς επίσης, αντιπροσωπεύει τον τρόπο που το άτοµο 

αναπαριστά την ατοµικότητά του. Η ασθένεια ορίζεται ως η µη φυσιολογική 

κατάσταση όπου το σώµα και το µυαλό προκαλεί ενόχληση, δυσλειτουργία και 

καταπόνηση. Η κλινική πτυχή της παθολογικής κατάστασης (ασθένεια) είναι 

διαφορετική από τον ψυχολογικό αντίκτυπο (αρρώστια) και τον κοινωνικοοικονοµικό 

αντίκτυπο (νόσος) (Dumitrascu, 2006). 



 

Σχήµα 1. Η σχέση µεταξύ του συναισθήµατος της συµπεριφορά

(Dumitrascu, 2006). 

  Τα αρνητικά συναισθήµατα µπορούν να οδηγήσουν στην εµφάνιση παθολογικών

καταστάσεων όπως είναι η καρδιοπάθεια ο σακχαρώδης διαβήτης η νόσος

Alzheimer, ο καρκίνος και η αρθρίτιδα Η παράταση των αρνητικών συναισθηµ

µέσα στον χρόνο θα είναι η αιτία για την προσβολή από κάποια ασθένεια

Glaser, 2002. Watkins&Meyer

περισσότερα αρνητικά συναισθήµατα σχετίζονται µε το άγχος Επιπλέον υπάρχουν

έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν πως το αίσθηµα της εχθρικότητας παρουσιάζει

υψηλή συσχέτιση  µε την εµφάνιση της κατάθλιψης και της καρδιοπάθειας Από την

άλλη πλευρά, έχει αποδειχθεί πως τα θετικά συναισθήµατα αποτελούν ασπίδα

προστασίας για την αποφυγή εµφάνισης σοβαρώ

ψυχοσωµατική προσέγγιση και τις αρχές του βιοψυχοκοινωνικού µοντέλου όλες οι

πτυχές τις συµπεριφοράς είναι υπεύθυνες είτε για την εµφάνιση µιας ασθένειας είτε

για την αποφυγή εµφάνισης µιας ασθένειας Με βάση το ψυχοσωµατικό π

η διαχείριση των ασθενών γίνεται µε βάση την συµπεριφορά και όχι µόνο µε

γνώµονα την γενετική, την παιδική ηλικία και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες

Εποµένως, ανάµεσα στο συναίσθηµα στην συµπεριφορά και στις παθολογικές

καταστάσεις δηµιουργούνται αµφίδροµες συνδέσεις

  Ολοκληρώνοντας, λοιπόν αυτό που έχει σηµασία στην εµφάνιση του

συναισθήµατος είναι η αναπαράστασή του κυρίως όταν συνδυάζεται µε την

 

Σχήµα Η σχέση µεταξύ του συναισθήµατος, της συµπεριφοράς και της ασθένειας

Τα αρνητικά συναισθήµατα µπορούν να οδηγήσουν στην εµφάνιση παθολογικών

καταστάσεων όπως είναι η καρδιοπάθεια, ο σακχαρώδης διαβήτης η νόσος

ο καρκίνος και η αρθρίτιδα. Η παράταση των αρνητικών συναισθηµ

µέσα στον χρόνο θα είναι η αιτία για την προσβολή από κάποια ασθένεια

Meyer, 2000, όπως αναφέρεται στην Dumitrascu

περισσότερα αρνητικά συναισθήµατα σχετίζονται µε το άγχος. Επιπλέον υπάρχουν

ες αποδεικνύουν πως το αίσθηµα της εχθρικότητας παρουσιάζει

υψηλή συσχέτιση µε την εµφάνιση της κατάθλιψης και της καρδιοπάθειας Από την

άλλη πλευρά έχει αποδειχθεί πως τα θετικά συναισθήµατα  αποτελούν ασπίδα

προστασίας για την αποφυγή εµφάνισης σοβαρών ασθενειών. Σύµφωνα µε την

ψυχοσωµατική προσέγγιση και τις αρχές του βιοψυχοκοινωνικού µοντέλου όλες οι

πτυχές τις συµπεριφοράς είναι υπεύθυνες είτε για την εµφάνιση µιας ασθένειας είτε

για την αποφυγή εµφάνισης µιας ασθένειας. Με βάση το ψυχοσωµατικό π

η διαχείριση των ασθενών γίνεται µε βάση την συµπεριφορά, και όχι µόνο µε

γνώµονα την γενετική, την παιδική ηλικία και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες

Εποµένως ανάµεσα στο συναίσθηµα, στην συµπεριφορά και στις παθολογικές

γούνται αµφίδροµες συνδέσεις (Dumitrascu, 2006).

Ολοκληρώνοντας λοιπόν, αυτό που έχει σηµασία στην εµφάνιση του

συναισθήµατος είναι η αναπαράστασή του, κυρίως όταν συνδυάζεται µε την
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και της ασθένειας 

Τα αρνητικά συναισθήµατα µπορούν να οδηγήσουν στην εµφάνιση παθολογικών 

καταστάσεων όπως είναι η καρδιοπάθεια ο σακχαρώδης διαβήτης, η νόσος 

ο καρκίνος και η αρθρίτιδα Η παράταση των αρνητικών συναισθηµάτων 

µέσα στον χρόνο θα είναι η αιτία για την προσβολή από κάποια ασθένεια (Kiecolt- 

Dumitrascu, 2006). Τα 

περισσότερα αρνητικά συναισθήµατα σχετίζονται µε το άγχος Επιπλέον, υπάρχουν 

ες αποδεικνύουν πως το αίσθηµα της εχθρικότητας παρουσιάζει 

υψηλή συσχέτιση µε την εµφάνιση της κατάθλιψης και της καρδιοπάθειας. Από την 

άλλη πλευρά έχει αποδειχθεί πως τα θετικά συναισθήµατα αποτελούν ασπίδα 

ν ασθενειών Σύµφωνα µε την 

ψυχοσωµατική προσέγγιση και τις αρχές του βιοψυχοκοινωνικού µοντέλου, όλες οι 

πτυχές τις συµπεριφοράς είναι υπεύθυνες είτε για την εµφάνιση µιας ασθένειας, είτε 

για την αποφυγή εµφάνισης µιας ασθένειας Με βάση το ψυχοσωµατικό παράδειγµα, 

η διαχείριση των ασθενών γίνεται µε βάση την συµπεριφορά και όχι µόνο µε 

γνώµονα την γενετική την παιδική ηλικία και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

Εποµένως ανάµεσα στο συναίσθηµα στην συµπεριφορά και στις παθολογικές 

, 2006). 

Ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτό που έχει σηµασία στην εµφάνιση του 

συναισθήµατος είναι η αναπαράστασή του κυρίως όταν συνδυάζεται µε την 
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παρουσία κάποια χρόνιας ασθένειας. Είναι µεγάλη η συµβολή της κοινωνικής 

υποστήριξης σε άτοµα µε χρόνιο νόσηµα µε σκοπό την διατήρηση και την ανάπτυξη 

της συναισθηµατικής ευεξίας, ειδικά µετά την διάγνωση και την αρχή της 

φαρµακευτικής αγωγής. Μέσα από την κοινωνική υποστήριξη ο ασθενής θα µπορέσει 

να εκφράζει το συναίσθηµά του, δεν θα νιώθει αποµόνωση και θα µάθει να ζει µε την 

ασθένεια. 

2.1.Μοντέλο Κοινής Λογικής και Αναπαραστάσεις για την Υγεία 

  Όταν γίνεται η διάγνωση µιας χρόνιας ασθένειας, το άτοµο αυτόµατα δηµιουργεί 

γνωστικές και συναισθηµατικές αναπαραστάσεις, όπως προβλέπει το θεωρητικό 

Μοντέλο της Κοινής Λογικής (CommonSenseModel [CSM]). Ποιοι είναι οι λόγοι για 

τους οποίους το άτοµο θα πεισθεί πως πρέπει να ακολουθήσει µια φαρµακευτική 

αγωγή και να επιδείξει µια υγιή συµπεριφορά, από την στιγµή που θα οριστικοποιηθεί 

η φύση της ασθένειας και θα πρέπει να διαχειριστεί τις καινούριες συνθήκες που 

προκύπτουν; Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν πως παίζουν σηµαντικό ρόλο οι 

αντιληπτικοί και οι γνωστικοί παράγοντες που υπογραµµίζουν τα κίνητρα ή τις 

προθέσεις των ατόµων, µε σκοπό την συµµόρφωση σε µια φαρµακευτική δίαιτα και 

την υιοθέτηση µιας υγιούς συµπεριφοράς (Croyle&Brager, 1993.  Leventhaletal., 

1998, όπως αναφέρεται στους Hagger&Orbell, 2003). Η σηµασία του Μοντέλου 

Κοινής Λογικής για την αντιµετώπιση του ασθενούς της χρόνιας ασθένειας, 

περιγράφεται όπως ακολουθεί. 

  Το κοινωνικό γνωστικό  Μοντέλο της Κοινής Λογικής (ΜΚΛ) παρέχει ένα 

θεωρητικό πλαίσιο για την µελέτη της ασθενούς συµπεριφοράς και την συµµόρφωση 

του ατόµου σε τεχνικές αυτοδιαχείρισης. Το  ΜΚΛ αναφέρει το πώς οι γνωστικοί 

παράγοντες επηρεάζουν την συµπεριφορά του ατόµου µε βάση την αντιµετώπιση της 
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ασθένειας και ποια είναι τα αποτελέσµατα στην συµπεριφορά µε βάση τις γνωστικές 

αναπαραστάσεις που το άτοµο δηµιουργεί. Εισηγητές του ΜΚΛ υπήρξαν το 1980 οι 

Levental, Meyer, και Nerenz. Τα βήµατα που παρουσιάζονται κατά το ΜΚΛ είναι η 

γνωµάτευση της ασθένειας, η συµπεριφορά του ατόµου µε βάση την ασθένεια και τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από την συµπεριφορά. Το µοντέλο υιοθετήθηκε για 

την επίδειξη των γνωστικών αναπαραστάσεων µε βάση την ασθένεια, τις στρατηγικές 

που υιοθετεί το άτοµο για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και τα 

αποτελέσµατα στην καθηµερινή του ζωή, όπως αυτά εφαρµόζονται µε γνώµονα τις 

γνωστικές αναπαραστάσεις και τις στρατηγικές αντιµετώπισης (Hagger&Orbell, 

2003). 

2.2.Ανάλυση του Μοντέλου Κοινής Λογικής 

  Όπως αναφέρεται στην µετα-ανάλυση των Hagger&Orbell (2003), το ΜΚΛ 

υποθέτει πως τα άτοµα δηµιουργούν νοητικές αναπαραστάσεις σχετικά µε την 

ασθένειά τους, βασιζόµενα στις πληροφορίες που έχουν σχετικά µε αυτή, µε σκοπό 

να γίνει ξεκάθαρη η ασθένεια σε αυτά και να µπορέσουν κατ’ επέκταση να την 

διαχειριστούν. Το πρώτο βήµα για την ενεργοποίηση του ατόµου και την αναζήτηση 

παροχής βοήθειας γίνεται στο στάδιο που το άτοµο µεταφράζει τις σχετικές µε την 

ασθένεια πληροφορίες. Σύµφωνα µε τον Leventhal (1980, 1986, όπως αναφέρεται 

στους Hagger&Orbell, 2003), η αναπαράσταση µιας ασθένειας καθοδηγείται από 

τρεις βασικές πηγές πληροφορίας: τις γνώσεις που παρουσιάζει το άτοµο σχετικά µε 

την ασθένεια, την άποψη της αυθεντίας, δηλαδή επιστήµονες και ειδικοί και τέλος 

την προσωπική εµπειρία που έχει δηµιουργήσει το άτοµο µε βάση την ασθένεια, 

δηλαδή κάποια παρελθοντική επαφή µε άτοµο που είχε διαγνωσθεί µε την ίδια 

ασθένεια. Σηµαντικό ρόλο παίζουν επίσης ο τύπος της προσωπικότητας του ασθενούς 

και το πολιτισµικό υπόβαθρο. 
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  Η δηµιουργία του µοντέλου βασίστηκε σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις σε ασθενείς 

σχετικά µε την αναπαράσταση της ασθένειας, µε συνέπεια τον προσδιορισµό 

τεσσάρων λογικών διαστάσεων στα πλαίσια των αναπαραστάσεων: τα αίτια, οι 

συνέπειες, η φύση και το χρονοδιάγραµµα της ασθένειας. Πιο συγκεκριµένα, τα αίτια 

αναπαριστούν τις πεποιθήσεις που δηµιουργούνται µε βάση τους παράγοντες που 

οδήγησαν στην εµφάνιση της ασθένειας. Τα αίτια σχετικά µε την εµφάνιση µιας 

ασθένειας ποικίλουν από βιολογικά (εξασθενηµένο ανοσοποιητικό σύστηµα) και 

περιβαλλοντικά (χηµικά) µέχρι συναισθηµατικά (άγχος και κατάθλιψη) και 

ψυχολογικά ( τύπος προσωπικότητας) αίτια. Σε πολλές περιπτώσεις οι επιστήµονες 

έπρεπε να διαχωρίζουν την κατηγορία στην οποία ανήκαν τα αίτια, καθώς εύκολα 

µπορούσε να δηµιουργηθεί σύγχυση ανάµεσα στα συναισθηµατικά και στα 

ψυχολογικά αίτια. Οι συνέπειες µε βάση την ασθένεια αναπαριστούν τις πεποιθήσεις 

που αναφέρει το άτοµο σχετικά µε τον αντίκτυπο που θα έχει η εµφάνιση της 

ασθένειας στην ποιότητα της ζωής του και πώς αυτή θα επηρεάσει την ικανότητά του 

να λειτουργεί φυσιολογικά (για παράδειγµα, «Η ασθένειά µου θα µε αποτρέψει από το 

να κάνω κάποια συγκεκριµένα πράγµατα», «Η ζωή µου είναι χειρότερη τώρα µε την 

ασθένεια σε σύγκριση µε το πόσο κακή ήταν»). Η φύση της ασθένειας αναφέρεται στον 

προσδιορισµό που δίνει ο ασθενής για την ασθένεια την οποία θεωρεί πως έχει και τα 

συµπτώµατα που αυτή παρουσιάζει (για παράδειγµα, «Πιστεύω πως έχω γρίπη. Η 

γρίπη προκαλεί αυτόν τον πόνο στους µύες µου»). Τέλος, το χρονοδιάγραµµα σχετικά 

µε την ασθένεια αναφέρεται στην χρονική πορεία µε την οποία προσεγγίζει ο ασθενής 

την ασθένεια, τόσο για την διάρκειά της όσο και για την διάρκεια των συµπτωµάτων 

της (για παράδειγµα, «Η ασθένειά µου είναι χρόνια και ο πόνος συνεχής»). 

Αξιοσηµείωτο είναι πως ερευνητές θεωρούν πως πρέπει να προστεθούν στις 
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διαστάσεις και οι γνωστικές αναπαραστάσεις µε βάση την θεραπεία ή τον έλεγχο της 

ασθένειας (Hagger&Orbell, 2003). 

  Επιπλέον το 1980 ο Leventhal  µε τους συνεργάτες του, προσθέτει πως το ΜΚΛ 

είναι ένα µοντέλο «παράλληλης επεξεργασίας» όπου τα άτοµα δηµιουργούν τόσο 

γνωστικές όσο και συναισθηµατικές αναπαραστάσεις µε βάση την ασθένεια. Οι 

γνωστικές αναπαραστάσεις θα είναι υπεύθυνες για την συµπεριφορά του ατόµου και 

οι συναισθηµατικές αναπαραστάσεις θα είναι υπεύθυνες για τα συναισθήµατα του. 

Γνωστικές και συναισθηµατικές αναπαραστάσεις θα επηρεάσουν την πορεία του 

ατόµου ζώντας µε την ασθένεια. Όπως παρουσιάζεται και στην σχηµατική 

απεικόνιση του µοντέλου παρακάτω, το ερέθισµα της ασθένειας δηµιουργεί την 

παράλληλη και ταυτόχρονη ενεργοποίηση των γνωστικών και των συναισθηµατικών 

αναπαραστάσεων. Τα στάδια που ακολουθούν την ενεργοποίηση των γνωστικών 

αναπαραστάσεων είναι οι στρατηγικές αντιµετώπισης (άρνηση, γνωστική 

αξιολόγηση), η εκτίµηση της αντιµετώπισης (αξιολόγηση του αντίκτυπου της 

ασθένειας και στρατηγικές αντιµετώπισης) και τα αποτελέσµατα από την ασθένεια 

(λειτουργικότητα και ευηµερία). Τα στάδια που ακολουθούν την ενεργοποίηση των 

συναισθηµατικών αναπαραστάσεων είναι οι στρατηγικές αντιµετώπισης µε βάση τις 

συναισθηµατικές αντιδράσεις, η εκτίµηση της αντιµετώπισης (αξιολόγηση των 

στρατηγικών αντιµετώπισης για την συνύπαρξή τους µε τις συναισθηµατικές 

αντιδράσεις) και τα συναισθηµατικά αποτελέσµατα από την ασθένεια 

(συναισθηµατική ανησυχία) (Hagger&Orbell, 2003). 



 

Σχήµα 1. Σχηµατική απεικόνιση του Μοντέλου της Κοινής Λογικής του

των συνεργατών του το 1980 σχετικά µε τις αναπαραστάσεις µε βάση την ασθένεια

(Hagger&Orbell, 2003). 

Έτσι, µε βάση το ΜΚΛ, έχουµε το

οποίοι εξέτασαν 45 εµπειρικές µελέτες στις οποίες παρουσιάζονταν οι γνωστικές και

συναισθηµατικές αναπαραστάσεις των ασθενών σε σχέση µε την ασθένεια Σε κάθε

µελέτη αποδείχθηκε πως υπήρχε συσχέτιση ανάµεσα στην γνώσ

σχετικά µε τα αίτια, τις συνέπειες την φύση και το χρονοδιάγραµµα της ασθένειας

και των στρατηγικών αντιµετώπισης της υγείας καθώς και των αποτελεσµάτων για

την υγεία µέσω της υιοθέτησης αυτών των στρατηγικών Οι στρατηγικές

αντιµετώπισης ήταν η άρνηση η γνωστική επαναξιολόγηση η έκφραση του

συναισθήµατος, η στρατηγική επίλυσης του προβλήµατος της ασθένειας και η

αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης Τα αποτελέσµατα για την υγεία αναφέρονταν

Σχήµα Σχηµατική απεικόνιση του Μοντέλου της Κοινής Λογικής του

των συνεργατών του το 1980 σχετικά µε τις αναπαραστάσεις µε βάση την ασθένεια

Έτσι µε βάση το ΜΚΛ, έχουµε το 2003 την µετα- ανάλυση των Hagger

οποίοι εξέτασαν εµπειρικές µελέτες στις οποίες παρουσιάζονταν οι γνωστικές και

συναισθηµατικές αναπαραστάσεις των ασθενών σε σχέση µε την ασθένεια Σε κάθε

µελέτη αποδείχθηκε πως υπήρχε συσχέτιση ανάµεσα στην γνώση των ασθενών

σχετικά µε τα αίτια τις συνέπειες, την φύση και το χρονοδιάγραµµα της ασθένειας

και των στρατηγικών αντιµετώπισης της υγείας, καθώς και των αποτελεσµάτων για

την υγεία µέσω της υιοθέτησης αυτών των στρατηγικών. Οι στρατηγικές

ταν η άρνηση, η γνωστική επαναξιολόγηση, η έκφραση του

συναισθήµατος η στρατηγική επίλυσης του προβλήµατος της ασθένειας και η

αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης. Τα αποτελέσµατα για την υγεία αναφέρονταν
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Σχήµα Σχηµατική απεικόνιση του Μοντέλου της Κοινής Λογικής του Leventhal και 

των συνεργατών του το σχετικά µε τις αναπαραστάσεις µε βάση την ασθένεια 

Hagger&Orbell, οι 

οποίοι εξέτασαν εµπειρικές µελέτες στις οποίες παρουσιάζονταν οι γνωστικές και 

συναισθηµατικές αναπαραστάσεις των ασθενών σε σχέση µε την ασθένεια. Σε κάθε 

η των ασθενών 

σχετικά µε τα αίτια τις συνέπειες την φύση και το χρονοδιάγραµµα της ασθένειας 

και των στρατηγικών αντιµετώπισης της υγείας καθώς και των αποτελεσµάτων για 

την υγεία µέσω της υιοθέτησης αυτών των στρατηγικών Οι στρατηγικές 

ταν η άρνηση η γνωστική επαναξιολόγηση η έκφραση του 

συναισθήµατος η στρατηγική επίλυσης του προβλήµατος της ασθένειας και η 

αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης Τα αποτελέσµατα για την υγεία αναφέρονταν 
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στην κατάσταση της ασθένειας, στη σωµατική λειτουργικότητα, στην ψυχολογική 

ανησυχία, στην ψυχολογική ευηµερία, στην λειτουργικότητα µε βάση τον ρόλο που 

είχε ο ασθενής, την κοινωνική λειτουργικότητα και την ζωτικότητα. 

   Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως στις περιπτώσεις που οι ασθενείς θεωρούσαν πως η 

φύση της ασθένειας ήταν επικίνδυνη, εµφάνιζαν θετική συσχέτιση µε στρατηγικές 

αντιµετώπισης όπως την άρνηση και την έκφραση του συναισθήµατος. Επιπλέον, το 

κατά πόσο ο ασθενής θεωρούσε πως είχε τον έλεγχο της ασθένειας εµφάνιζε υψηλή 

θετική συσχέτιση µε την γνωστική επαναξιολόγηση, την έκφραση των 

συναισθηµάτων και τις στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων. Η αντίληψη των 

ασθενών  πως η ασθένειά τους ήταν χρόνια, ισχυρά  συνδεδεµένη µε την εµφάνιση 

συµπτωµάτων  και µε αποτέλεσµα σοβαρές συνέπειες για την ζωή τους, παρουσίαζε 

υψηλή συσχέτιση µε την άρνηση και την έκφραση του συναισθήµατος. Επιπρόσθετα, 

η αντίληψη των ασθενών πως η ασθένεια ήταν θεραπεύσιµη/ ελεγχόµενη, 

συσχετιζόταν θετικά µε την ψυχολογική ευηµερία, την λειτουργικότητα του ατόµου 

µε  βάση τον ρόλο του και την ζωτικότητα, καθώς επίσης, συσχετιζόταν αρνητικά µε 

την ψυχολογική ανησυχία και την κατάσταση της ασθένειας. Σε αντίθεση µε τις 

υποθέσεις των ερευνητών, οι συνέπειες µε βάση την ασθένεια, το χρονοδιάγραµµα 

και τη φύση της ασθένειας, παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση µε την ψυχολογική 

ευηµερία, την ζωτικότητα, τον ρόλο και την κοινωνική λειτουργικότητα του 

ασθενούς. 

   Το ΜΚΛ πρεσβεύει εποµένως έναν συνδυασµό των γνωστικών και 

συναισθηµατικών αναπαραστάσεων µε βάση την ασθένεια και την εφαρµοσµένη 

πρακτική των αναπαραστάσεων µε την µορφή στρατηγικών και συµπεριφορών 

αντιµετώπισης. Οι αναπαραστάσεις σχετικά µε την ασθένεια λειτουργούν ως φίλτρο 

για την µετάφραση των παρεχόµενων πληροφοριών σχετικά µε αυτή, µε σκοπό την 
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κατάλληλη συµπεριφορά και την αντιµετώπιση. Ανάλογα µε την γνωστική 

αναπαράσταση θα είναι και το αποτέλεσµα της συµπεριφοράς του ατόµου µε στόχο 

την φαρµακευτική αγωγή και την θεραπεία. Επίσης, ανάλογα µε την συναισθηµατική 

αναπαράσταση θα είναι και η έκφραση του συναισθήµατος του ατόµου µε στόχο τον 

έλεγχο της κατάστασης χωρίς σηµάδια κατάθλιψης ή ανησυχίας.  

2.3.Σύγχρονες έρευνες µε βάση το Μοντέλο Κοινής Λογικής 

 Οι Llewellyn, McGurk, &Weinman (2007), θέλησαν να εξετάσουν το κατά πόσο οι 

πεποιθήσεις που έχουν οι ασθενείς σχετικά µε µια ασθένεια και την θεραπεία της, και 

συγκεκριµένα για τις περιπτώσεις που η ασθένεια είναι καρκίνος, είναι κατάλληλο το 

Μοντέλο της Κοινής Λογικής του Leventhal για τον προσδιορισµό των αλλαγών που 

εµφανίζονται στην ζωή των ασθενών από την στιγµή της διάγνωσης µέχρι την πορεία 

τους µέσα στον χρόνο. Σηµαντικό σηµείο σε αυτή την έρευνα είναι η εξέταση της 

προσωπικότητας των ασθενών, οι στρατηγικές αντιµετώπισης της ασθένειας, οι 

αναπαραστάσεις της, η επεξεργασία των πληροφοριών και τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν στην καθηµερινή ζωή των ασθενών από τον συνδυασµό τους. Με βάση 

το ΜΚΛ, οι ασθενείς ανάλογα µε τις πεποιθήσεις που έχουν για την ασθένειά τους, 

θα έχουν και αντίστοιχα συναισθήµατα. Η απειλή που νιώθει ο ασθενής για την ζωή 

του όταν γίνεται η διάγνωση, επηρεάζει τα συναισθήµατα που προκύπτουν. Μέσα 

από την γνωστική αναπαράσταση, η οποία θα αναφέρεται στις στρατηγικές 

αντιµετώπισης της ασθένειας, θα υπάρξει και εµφάνιση της συναισθηµατικής 

αναπαράστασης, η οποία θα αναφέρεται στα θετικά ή στα αρνητικά συναισθήµατα σε 

σχέση µε την πορεία της ασθένειας. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι ασθενείς 

έδιναν σηµασία κατά την επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών, στην γνώµη που 

είχαν οι ίδιοι για την ασθένεια, στις πληροφορίες που είχαν µε βάση τα επιστηµονικά 

δεδοµένα και στις πληροφορίες µε βάση προηγούµενες εµπειρίες. Μέσα από την 
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χορήγηση ερωτηµατολογίων σχετικά µε την αντίληψη της ασθένειας, κατάφεραν να 

συλλέξουν δεδοµένα που αφορούσαν στον προσωπικό έλεγχο των ασθενών σε σχέση 

µε την ασθένεια και τις συναισθηµατικές τους αναπαραστάσεις µε βάση αυτή. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν πως οι συναισθηµατικές αναπαραστάσεις χαρακτηρίζονταν 

από στοιχεία κατάθλιψης, ακόµα και έξι µε οκτώ µήνες µετά την αρχή της 

φαρµακευτικής αγωγής. Στην περίπτωση που οι ασθενείς είχαν θετικές πληροφορίες 

σχετικά µε την έκβαση της ασθένειας από κάποιον ασθενή στο παρελθόν, 

παρουσίασαν θετικά συναισθήµατα, καθώς µέσα από τις γνωστικές αναπαραστάσεις 

για την ασθένεια (για παράδειγµα, θεραπεία του ασθενούς), οι συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις τους χαρακτηρίζονταν από αισιοδοξία για την δική τους θεραπεία, 

καθώς επίσης ανταποκρίνονταν πιο εύκολα στην συµµόρφωση σε µια φαρµακευτική 

αγωγή. 

  Παρόµοια και οι Glattacker, Heyduck, &Meffert (2012), χρησιµοποιώντας το ΜΚΛ 

για ασθενείς µε χρόνιους πόνους στην περιοχή της µέσης, θέλησαν να δείξουν κατά 

πόσο επηρεάζονται οι απόψεις σχετικά µε την ασθένεια και την θεραπεία, ανάλογα µε 

τις πληροφορίες που έχουν οι ασθενείς. Ο προσωπικός έλεγχος του ασθενούς στην 

κατάσταση και οι θετικές πληροφορίες µε βάση την ασθένεια, έπαιξαν σηµαντικό 

ρόλο. Για άλλη µια φορά, υπήρξε σύνδεση των αντιλήψεων σχετικά µε την ασθένεια 

και την συµπεριφορά των ασθενών. Εφόσον οι ασθενείς είχαν τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά µε τα αίτια, τις συνέπειες, την φύση και το χρονοδιάγραµµα της 

ασθένειας, επέδειξαν υψηλότερη τάση για συµµόρφωση στην φαρµακευτική αγωγή 

και περισσότερο θετικές συναισθηµατικές αναπαραστάσεις για την έκβαση της 

ασθένειας από την στιγµή της διάγνωσης µέχρι την συνέχεια µέσα στον χρόνο. 

  Στο χρόνιο νόσηµα της ρευµατοειδούς  αρθρίτιδας και των συναισθηµατικών 

αναπαραστάσεων  µε βάση το ΜΚΛ, θα γίνει αναφορά σε δύο έρευνες : στην έρευνα 
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των Graves, Scott, Lempp, &Weinman (2009) και στην έρευνα των John, Hale, 

Bennett, Treharne, Carroll, &Kitas (2011). Οι ερευνητές και στις δυο περιπτώσεις 

προσπάθησαν να δείξουν τον συσχετισµό των γνωστικών και των συναισθηµατικών 

αναπαραστάσεων σε σχέση µε την συµµόρφωση σε µια φαρµακευτική αγωγή µε 

στόχο την αντιµετώπιση της ασθένειας. 

  Η έρευνα των Gravesetal. (2009), εξέτασε τις σχέσεις µεταξύ των πεποιθήσεων των 

ασθενών σχετικά µε την ασθένεια της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας και τα επίπεδα 

ανικανότητας στην καθηµερινή ζωή, την ποιότητα ζωής και την λειτουργικότητα. 

Όσο περισσότερο “σοβαρή” θεωρούσαν την ασθένεια, τόσο µεγαλύτερη ήταν και η 

εµφάνιση αρνητικών συναισθηµατικών αναπαραστάσεων και η έλλειψη 

ενδιαφέροντος για συµµόρφωση στην φαρµακευτική αγωγή. Σηµαντικό ρόλο, για 

άλλη µια φορά, έπαιξαν τα αίτια, οι συνέπειες, η φύση και το χρονοδιάγραµµα της 

ασθένειας. Οι ασθενείς παρουσίασαν µεγαλύτερη ανικανότητα στην καθηµερινή ζωή 

όταν είχαν ελλιπείς πληροφορίες σχετικά µε φύση και τις συνέπειες της ασθένειας.  

Οι ισχυρές πεποιθήσεις σχετικά µε την ασθένεια συσχετίστηκαν θετικά µε την 

καλύτερη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής. Το σηµαντικό εύρηµα από την 

συγκεκριµένη έρευνα είναι πως οι πεποιθήσεις των ασθενών σχετικά µε την 

ρευµατοειδή αρθρίτιδα σχετίζονται κυρίως µε την ανικανότητα που δηµιουργεί η ίδια 

η ασθένεια στην λειτουργικότητα και στην ποιότητα της ζωής και όχι τόσο η ιδέα του 

ασθενούς πως πάσχει από ένα χρόνιο νόσηµα. 

  Με την σειρά τους οι Johnetal. (2011), εξέτασαν τις συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις των ασθενών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα οι οποίοι παρουσιάζουν 

επίσης και καρδιαγγειακή ασθένεια. ∆ηµιούργησαν ένα πρόγραµµα υποστήριξης των 

ασθενών διάρκειας οκτώ εβδοµάδων, στο οποίο ψυχολόγοι και ρευµατολόγοι 

προσπάθησαν µε βάση το Μοντέλο Κοινής Λογικής, την Θεωρία της 
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Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς (TheoryofPlannedBehavior) και το Μοντέλο των 

Σταδίων στην Αλλαγή (StagesofChangeModel), να εκπαιδεύσουν τους ασθενείς για 

να δηµιουργήσουν θετικές συναισθηµατικές αναπαραστάσεις σε σχέση µε την 

ασθένειά τους. Η εκπαίδευση των ασθενών χαρακτηρίστηκε ως «το πλαίσιο όπου 

προσχεδιασµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα βελτιώσουν την υγεία και την 

συµπεριφορά των ασθενών». Μέσα από συµβουλευτικές και συµπεριφοριστικές 

διαδικασίες, καθώς επίσης µέσα από την παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση µε 

την ασθένεια, το δείγµα µπόρεσε να αποκτήσει µια θετική συναισθηµατική 

αναπαράσταση µε βάση την ασθένεια, την συµµόρφωση σε µια φαρµακευτική αγωγή 

και την απόκτηση µιας περισσότερο υπεύθυνης συµπεριφοράς υγείας. Τα παραπάνω 

επιβεβαιώνουν στην µελέτη τους και οι Burke, Dunbar- Jacobs, &Hill (1997), οι 

οποίοι αναφέρουν πως µέσα από προγράµµατα για την ενηµέρωση ατόµων µε 

καρδιοπάθεια ή µέσω προληπτικών προγραµµάτων για τις καρδιαγγειακές νόσους τα 

άτοµα δηµιουργούν θετικά συναισθήµατα σχετικά µε τη  συµµόρφωση σε µια 

φαρµακευτική αγωγή, στην υιοθέτηση µιας συµπεριφοράς υγείας η οποία προάγει τη 

σωµατική υγεία, όπως είναι η άθληση και η διακοπή του καπνίσµατος, καθώς και η 

υιοθέτηση καινούριων διατροφικών συµπεριφορών 

  Εν κατακλείδι, αυτό που οι επιστήµονες σε κάθε έρευνα προσπάθησαν να τονίσουν 

είναι η παράλληλη ενεργοποίηση των γνωστικών και συναισθηµατικών 

αναπαραστάσεων, σύµφωνα µε το ΜΚΛ, στα πλαίσια της εµφάνισης µιας χρόνιας 

ασθένειας. Με βάση αυτό, µπόρεσαν να παρέµβουν στις πεποιθήσεις των ασθενών µε 

βάση τα αίτια, τις συνέπειες, την φύση και το χρονοδιάγραµµα της ασθένειας, για να 

µπορέσουν να δώσουν στους ασθενείς την δυνατότητα υιοθέτησης µιας 

αποτελεσµατικότερης συµπεριφοράς υγείας. 
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3. Οι Υποθέσεις της Έρευνας 

  Μέσα από την παρούσα έρευνα µε άτοµα που πάσχουν από καρδιολογικές ασθένειες 

προσπαθούµε να δείξουµε πώς σχετίζονται η ψυχική υγεία, η σωµατική υγεία και οι 

συναισθηµατικές αναπαραστάσεις των ασθενών µε καρδιοπάθεια σε σχέση µε την 

ασθένειά τους. ∆ηλαδή, κατά πόσο σχετίζεται η ψυχική και η σωµατική υγεία µε την 

εµφάνιση κάποιας καρδιαγγειακής νόσου και ποιες είναι οι συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις (πώς συσχετίζουν οι ασθενείς συναισθηµατικά) των ατόµων µε 

κάποια καρδιολογική ασθένεια; Η µεταβλητή ψυχική υγεία σχετίζεται µε τα επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης, ενώ η µεταβλητή της σωµατικής υγείας σχετίζεται µε  τον 

βαθµό της φυσικής κατάστασης. Οι υποθέσεις µας είναι ως εξής: 

Υπόθεση 1. Τα ψυχολογικά συµπτώµατα (συµπτώµατα κατάθλιψης και ανησυχίας) 

σχετίζονταιαρνητικά µε περισσότερα σωµατικά προβλήµατα σε ασθενείς µε 

καρδιαγγειακή νόσο. 

 

Υπόθεση 2. Οι συναισθηµατικές αναπαραστάσεις σχετίζονται αρνητικά µε τα 

σωµατικά συµπτώµατα σε ασθενείς µε καρδιαγγειακή νόσο. 
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4. Μέθοδος 

4.1. Το δείγµα της έρευνας 

  Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας χορηγήθηκαν 159 ερωτηµατολόγια σε άτοµα τα 

οποία εµφάνιζαν κάποια καρδιαγγειακή ασθένεια. Οι καρδιαγγειακές νόσοι που 

αναφέρθηκαν στα ερωτηµατολόγια ήταν: αρρυθµίες, ανεπάρκεια µιτροειδούς 

βαλβίδας, οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου, αρτηριακή πίεση (µε την µορφή της 

υπέρτασης), ελαφρά καρδιακή ανεπάρκεια, ελαφρύ ισχαιµικό επεισόδιο, κολπική 

µαρµαρυγή, νόσος της στεφανιαίας αρτηρίας (bypass- εγχείρηση µε µπαλονάκι), 

στηθάγχη και στένωση αρτηριών. Τα ερωτηµατολόγια θα χορηγούνταν σε τρεις 

διαφορετικές χρονικές φάσεις µε διάστηµα µεταξύ των χρονικών φάσεων ένα ή 

ενάµιση µήνα. Την συµµετοχή αρνήθηκαν 19 από τα 159 άτοµα, καθώς επίσης, 

αποχώρησαν από την έρευνα, αν και συµµετείχαν στην πρώτη φάση, 8 άτοµα. Έτσι, 

το τελικό δείγµα της έρευνας ανέρχεται στα 132 άτοµα, εκ των οποίων τα 90 άτοµα 

είναι άνδρες και τα 42 άτοµα είναι γυναίκες. Ο µέσος όρος της ηλικίας του δείγµατος 

βρίσκεται στα 61 έτη, µε κατώτερη ηλικία τα 41 έτη και µέγιστη ηλικία τα 75 έτη. 

Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος, το 4,5 % είχε ολοκληρώσει κάποιες 

τάξεις του δηµοτικού, το 31,8% είχε ολοκληρώσει το δηµοτικό, το 12,9% είχε 

ολοκληρώσει το τριτάξιο γυµνάσιο, το 21,2% είχε ολοκληρώσει το λύκειο, το 6,8% 

είχε ολοκληρώσει  ανάλογες σχολές, το 3% ΤΕΙ, το 17,4% ΑΕΙ, και τέλος, το 2,3% 

είχε τίτλο µεταπτυχιακού. Επιπλέον, το δείγµα της έρευνας συγκεντρώθηκε από το 

ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, το ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη και το Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού. 
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4.2.∆ιαδικασία 

   Για την συλλογή των δεδοµένων από το δείγµα χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια 

τα οποία χορηγήθηκαν στους συµµετέχοντες σε τρεις διαφορετικές χρονικές φάσεις, 

µε διάστηµα ανάµεσα σε κάθε φάση τον ένα µε ενάµιση µήνα, καθώς τα 

ερωτηµατολόγια αποτελούνταν από τρία διαφορετικά µέρη. Το δείγµα προέρχεται 

από το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου,το ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη και το Ιατρικό Κέντρο 

Ψυχικού. Πιο συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες στην έρευνα ενηµερώθηκαν πως 

πρόκειται για µια έρευνα του τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης που 

αφορά στις γνωστικές και συναισθηµατικές αντιδράσεις των χρόνιων καρδιαγγειακών 

ασθενών και την σχέση τους µε το επίπεδο υγείας τους. Στόχος της έρευνας θα είναι 

να γίνει κατανοητό πώς οι αντιδράσεις αυτές συνδυάζονται ώστε να υπάρξει ένα 

καλύτερο επίπεδο υγείας. Η γνώση αυτή θα βοηθήσει τους επαγγελµατίες υγείας να 

κατανοήσουν καλύτερα την προσαρµογή των καρδιολογικών ασθενών, αλλά και να 

αναπτύξουν πιο αποτελεσµατικές µεθόδους στήριξής τους. Τους έγινε επίσης γνωστό, 

ότι πρόκειται για µία έρευνα που τηρεί την ανωνυµία των συµµετεχόντων, την 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων τους, ενώ οι απαντήσεις τους θα 

χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για επιστηµονικούς σκοπούς. Επίσης, ανά πάσα 

στιγµή και για οποιαδήποτε απορία που θα προέκυπτε από την µεριά τους θα 

µπορούσαν να επικοινωνήσουν µε τον υπεύθυνο καθηγητή διεξαγωγής της έρευνας. 
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4.3.Ψυχοµετρικά Εργαλεία 

  Το ψυχοµετρικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε για την συγκεκριµένη έρευνα 

σχετικά µε τις συναισθηµατικές αναπαραστάσεις των ασθενών µε καρδιαγγειακή 

ασθένεια, είναι το Αναθεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο Αντίληψης της Ασθένειας 

(RevisedIllnessPerceptionQuestionnaire – IPQ-R ; Moss- Morris, Weinman, Petrie, 

Horne&Cameron, 2002), όπου οι συναισθηµατικές αναπαραστάσεις για την ασθένεια 

µετρήθηκαν σύµφωνα µε την αντίστοιχη στο ερωτηµατολόγιο κλίµακα για την 

µέτρηση της συναισθηµατικής αναπαράστασης για την ασθένεια. Η κλίµακα της 

συναισθηµατικής αναπαράστασης αξιολογεί  τον βαθµό που η ασθένεια επιδρά στο 

συναισθηµατικό κοµµάτι του ασθενούς (µέσα από 6 ερωτήµατα, όπως για 

παράδειγµα, η καρδιαγγειακή µου ασθένεια µου προκαλεί το αίσθηµα το φόβου). Για 

να απαντήσουν στα συγκεκριµένα ερωτήµατα οι συµµετέχοντες µπορούσαν να 

δώσουν απαντήσεις µέσα από µια κλίµακα τύπου Likert µε 5 διαφορετικές 

απαντήσεις, µε το νούµερο 1 να αντιστοιχεί στο «∆ιαφωνώ απόλυτα» και το νούµερο 

5 να αντιστοιχεί στο «Συµφωνώ απόλυτα». Η εσωτερική αξιοπιστία του δείκτη 

Cronbach ήταν σε ικανοποιητικό βαθµό (alpha= ,85). 

  Επιπλέον, το ψυχοµετρικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της 

σωµατικής κατάστασης και ευεξίας ήταν το Ερωτηµατολόγιο για την Ποιότητα της 

Υγείας µετά από Έµφραγµα του Μυοκαρδίου 

(QualityofLifeafterMyocardialInfarctionQuestionnaire) µε την σχετική κλίµακα 

µέτρησης της σωµατικής ποιότητας στη ζωή (Valentietal., 1996). Η κλίµακα διαθέτει 

10 ερωτήµατα (για παράδειγµα, σε γενικές γραµµές, κατά τη διάρκεια των δύο 

τελευταίων εβδοµάδων, κατά πόσο περιοριστήκατε σωµατικά ως αποτέλεσµα του 

καρδιαγγειακού σας προβλήµατος). Οι συµµετέχοντες µπορούσαν να απαντήσουν σε 

µια κλίµακα τύπου Likert από το 1 µέχρι το 7, µε το 1 να αντιπροσωπεύει το «όλο το 
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διάστηµα» ενώ το 7 το «καθόλου». (Οι υψηλότερες βαθµολογίες δήλωναν καλύτερη 

σωµατική κατάσταση). Η εσωτερική αξιοπιστία του δείκτη Cronbach ήταν σε 

ικανοποιητικό βαθµό (alpha= ,85). 

  Τέλος, τα ψυχολογικά συµπτώµατα µετρήθηκαν µε το ψυχοµετρικό εργαλείο της 

Κλίµακας Νοσοκοµειακής Ανησυχίας και Κατάθλιψης 

(HospitalAnxietyandDepressionScale) (Zigmond&Snaith, 1983; Mystakidouetal., 

2004, για την ελληνική στάθµιση). Τα συµπτώµατα ανησυχίας και κατάθλιψης 

µετρούνται ξεχωριστά µέσα από 7 πληροφορίες (για παράδειγµα, «Νιώθω ένταση ή 

πληγωµένος», «∆εν µπορώ να ηρεµήσω και να νιώσω χαλαρός», «Ακόµα 

απολαµβάνω τα πράγµατα που συνήθιζα να απολαµβάνω», «Έχω χάσει το 

ενδιαφέρον για την εµφάνισή µου». Για την απάντηση των ερωτηµάτων 

χρησιµοποιήθηκε µια κλίµατα τύπου Likert µε 4 απαντήσεις σχετικά µε τον βαθµό 

της συχνότητας των συµπτωµάτων. Οι υψηλές βαθµολογίες υποδείκνυαν πιο έντονα 

συµπτώµατα. Η εσωτερική αξιοπιστία του δείκτη Cronbach ήταν σε ικανοποιητικό 

βαθµό (alpha= ,85). 
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5. Αποτελέσµατα 

  Οι στατιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την µέτρηση της σχέσης µεταξύ 

των συναισθηµατικών αναπαραστάσεων για την ασθένεια και των σωµατικών 

συµπτωµάτων σε άτοµα µε καρδιαγγειακή ασθένεια ήταν η στατιστική µέθοδος της 

απλής συσχέτισης και το στατιστικό κριτήριο t. Η απλή συσχέτιση χρησιµοποιείται 

όταν θέλει να δείξει ο ερευνητής πως οι υπό µελέτη µεταβλητές σχετίζονται µεταξύ 

τους. Έτσι, στην παρούσα έρευνα η απλή συσχέτιση δείχνει την συσχέτιση ανάµεσα 

στις συναισθηµατικές αναπαραστάσεις για την ασθένεια και τα σωµατικά 

συµπτώµατα σε ασθενείς µε καρδιαγγειακές ασθένειες. Επιπλέον, το κριτήριο t 

χρησιµοποιείται για την σύγκριση των µέσων όρων δυο συνόλων τιµών που 

διαφέρουν όσον αφορά σε ένα χαρακτηριστικό, για παράδειγµα η διαφορά των µέσων 

όρων αναφορικά µε το φύλο (άνδρας – γυναίκα) σχετικά µε τις συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις στην καρδιαγγειακή ασθένεια. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι (Μ.Ο.), οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.), 

καθώς και δείκτης εσωτερικής συνοχής (alpha) των µεταβλητών της έρευνας. 
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Πίνακας 1. 

Μέσοι όροι (Μ.Ο.), τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.), δείκτης εσωτερικής συνοχής (alpha) 

Μεταβλητές M.O T.A alpha 

Συναισθηµατική Αναπαράσταση -,92 5,46 ,854 

Ανησυχία 1 -,26 ,60 ,795 

Ανησυχία 2 -,21 ,62 ,823 

Κατάθλιψη 1 
 

-,12 ,62 ,809 

Κατάθλιψη 2 ,05 ,55 ,769 

Σωµατική Υγεία 1 ,02 1,34 ,913 

Σωµατική Υγεία 2 ,03 1,14 ,906 

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάµεσα στις µεταβλητές τις έρευνας. 

Η συζήτηση των στατιστικά σηµαντικών αποτελεσµάτων θα επικεντρωθεί στις 

συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών που αφορούν στις υποθέσεις τις έρευνας. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Πίνακα 2, στα 132 άτοµα που εξετάσαµε (Ν= 132), 

παρουσιάστηκε θετική συσχέτιση ανάµεσα στην συναισθηµατική αναπαράσταση των 

ασθενών και το ψυχολογικό σύµπτωµα της ανησυχίας (1, 2), (r(132)= 0,47, p<,05), 

(r(132)=0,23, p<,05), καθώς και το ψυχολογικό σύµπτωµα της κατάθλιψης (1,2) 

(r(132)=,40, p<,05), (r(132)=,28, p<,05). Εµφανίζεται αρνητική συσχέτιση ανάµεσα 

στην συναισθηµατική αναπαράσταση και τα σωµατικά συµπτώµατα (1,2) σε ασθενείς 

µε καρδιαγγειακή νόσο (r(132)= -,42, p<,05), (r(132)= -,41, p<,05). Επιπλέον, τα 

ψυχολογικά συµπτώµατα της ανησυχίας και της κατάθλιψης (1,2) εµφανίζουν 

αρνητική συσχέτιση µε τα σωµατικά προβλήµατα σε ασθενείς µε καρδιαγγειακές 

ασθένειες [ανησυχία 1,2 (r(132)=-,51, p<,05), (r(132)=-,54, p<,05)], [κατάθλιψη 1,2 

(r(132)=-,56, p<,05), (r(132)=-,56, p<,05)].  
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Πίνακας 2. 

∆είκτης Συσχέτισης ανάµεσα στις Μεταβλητές της Έρευνας (Ν=132) 

Υποκλίµακα 1 2 3 4 5 6 7 
1. Συναισθηµατική 

Αναπαράσταση 
1 0,47 ** 0,23 ** 0,40 ** 0,28** -,42** -,41** 

2. Ανησυχία 1 0,47** 1 0,61 ** 0,67 ** 0,48** -,51** -,50** 
3. Ανησυχία 2 0,23** 0,61** 1 0,54** 0,60** -,35** -,54** 
4. Κατάθλιψη 1 0,40** 0,67** 0,54** 1 0,58** -,56** -,50** 
5. Κατάθλιψη 2 0,28** 0,48** 0,60** 0,58** 1 -,29** -,56** 
6. Σωµατική Υγεία 1 
 

-,42** -,51** -,35** -,56** -,29** 1    ,66**  

7. Σωµατική Υγεία 2 -,41** -,50** -,54** -,50** -,56** ,66**       1 
        

 

Σηµείωση.  p< ,05*,   p< ,01**, p<,001*** 

 

Πίνακας 3. 

Αποτελέσµατα τηςΕπίδρασης του Φύλου ως προς την Σωµατική Υγεία ( Ν= 132) 

 M.O T.A t p 

 Συναισθηµατική Αναπαράσταση 
                                                                Άνδρες 
                                                                 Γυναίκες 

 
18,4 
19,3 

 
5,46 
5,35 

 
,00 

 
,99 

Ανησυχία 1 
                                                                 Άνδρες 
                                                                 Γυναίκες 

 
1,00 
1,26 

 
0,60 
0,64 

 
     ,61 

 
,43 

Ανησυχία 2 
                                                                 Άνδρες 
                                                                 Γυναίκες 

 
1,01 
1,22 

 
0,62 
0,67 

 
0,76 

 
,38 

Κατάθλιψη 1  
                                                                 Άνδρες 
                                                                 Γυναίκες 

 
,85 
,97 

 
   0,62 

0,71 

 
3,12 

 
,07 

Κατάθλιψη 2                       
                                                                Άνδρες 
                                                                Γυναίκες 
 

 
,85 
,79 

 
0,55 
0,58 

 
,41 

 
,51 
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Σωµατική Υγεία 1                                    Άνδρες 
                                                                 Γυναίκες 
 
Σωµατική Υγεία 2                                    Άνδρες 
                                                                Γυναίκες 

5,41 
5,39 

 
5,61 
5,29 

1,34 
1,39 

 
1,14 
1,36 

,30 
 
 

1,41 

,57 
 
 

,23 

     

Σηµείωση.  p< ,05*,   p< ,01**, p<,001*** 

 

 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3., δεν υπάρχουν διαφορές ως προς την επίδραση 

του φύλου στην σωµατική υγεία ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες σε καµία από τις 

υπό µελέτη µεταβλητές µας. 
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6. Συµπεράσµατα 

   Σύµφωνα µε τις υποθέσεις της έρευνας, τα αποτέλεσµα από την στατιστική 

ανάλυση των δεδοµένων επαλήθευσαν τις υποθέσεις. Συγκεκριµένα βρέθηκε πως τα 

ψυχολογικά συµπτώµατα (συµπτώµατα κατάθλιψης και ανησυχίας) σχετίζονται 

αρνητικά  µε περισσότερα σωµατικά προβλήµατα σε ασθενείς µε καρδιαγγειακή 

νόσο. Σύµφωνα µε το ψυχοµετρικό εργαλείο για τα σωµατικά συµπτώµατα 

χαµηλότερες βαθµολογίες σε αυτό σηµαίνουν χειρότερη υγεία µε πιο έντονη την 

εµφάνιση των ψυχολογικών συµπτωµάτων.Εποµένως η αρνητική συσχέτιση δείχνει 

ότι όσο πιο άσχηµα συναισθήµατα έχει ο ασθενής τόσο εντονότερη είναι και η 

εµφάνιση των ψυχολογικών συµπτωµάτων. Η υπόθεσή µας επαληθεύτηκε και είχε ως 

αποτέλεσµα πως όσο µεγαλύτερο είναι το συναίσθηµα της ανησυχίας και της 

κατάθλιψης του ασθενούς µε καρδιαγγειακή ασθένεια, τόσο περισσότερα είναι και τα 

σωµατικά προβλήµατα που εµφανίζει. Εφόσον επαληθεύτηκε, αυτό σηµαίνει πως τα 

ψυχολογικά συµπτώµατα  επηρεάζουν την εµφάνιση σωµατικών προβληµάτων σε 

άτοµα µε καρδιαγγειακές ασθένειες. Τα αποτελέσµατά µας συµφωνούν  µε τα 

δεδοµένα που έχουµε µέχρι σήµερα στην βιβλιογραφία, όπως για παράδειγµα 

σηµειώνουν και οι Kiecolt- Glaser, 2002. Watkins&Meyer, 2000 (όπως αναφέρεται 

στην Dimitrascu, 2006), όπου η παράταση των αρνητικών συναισθηµάτων µέσα στο 

χρόνο θα είναι η αιτία για την προσβολή από κάποια ασθένεια. Μάλιστα, τα 

περισσότερα αρνητικά συναισθήµατα σχετίζονται µε το άγχος και την ανησυχία. 

Ακόµα και το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο αναφέρει πως η συµπεριφορά µπορεί να 

αποτελέσει έναν παράγοντα επικινδυνότητας για την εµφάνιση ασθενειών, καθώς 

συνδέεται το συναίσθηµα, η συµπεριφορά και η εµφάνιση µιας ασθένειας 

(Dimitrascu, 2006). 
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  Επιπλέον, επαληθεύτηκε και η δεύτερη υπόθεσή µας όπου οι συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις σχετίζονται αρνητικά µε τα σωµατικά συµπτώµατα σε ασθενείς µε 

καρδιαγγειακή νόσο. Σύµφωνα µε το ψυχοµετρικό εργαλείο για τις συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις, υψηλότερες βαθµολογίες σε αυτό σηµαίνουν καλύτερο επίπεδο 

σωµατικής υγείας. Εποµένως, η αρνητική συσχέτιση δείχνει πως όσο πιο άσχηµα 

είναι τα συναισθήµατα, τόσο χειρότερη είναι και η σωµατική υγεία των ασθενών . Οι 

συναισθηµατικές αναπαραστάσεις εµφανίζουν, επίσης, θετική συσχέτιση µε τα 

ψυχολογικά συµπτώµατα της ανησυχίας και της κατάθλιψης σε άτοµα µε 

καρδιαγγειακές ασθένειες. Το  Μοντέλο της Κοινής Λογικής αναφέρει το πώς οι 

γνωστικοί παράγοντες επηρεάζουν την συµπεριφορά του ατόµου µε βάση την 

αντιµετώπιση της ασθένειας και ποια θα είναι τα αποτελέσµατα στην συµπεριφορά µε 

βάση τις γνωστικές αναπαραστάσεις που το άτοµο δηµιουργεί (Levental, Meyer, 

&Nerenz, 1980). Επίσης, οι γνωστικές αναπαραστάσεις θα είναι υπεύθυνες για την 

συµπεριφορά του ατόµου και οι συναισθηµατικές αναπαραστάσεις θα είναι 

υπεύθυνες για τα συναισθήµατά του. Γνωστικές και συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις θα επηρεάσουν την πορεία του ατόµου ζώντας µε την ασθένεια 

(Leventhaletal., 1980). Εποµένως, σύµφωνα µε το ΜΚΛ δικαιολογείται και η θετική 

συσχέτιση που εµφανίζεται ανάµεσα στα ψυχολογικά συµπτώµατα της κατάθλιψης 

και της ανησυχίας και των συναισθηµατικών αναπαραστάσεων των ατόµων µε 

καρδιαγγειακές ασθένειες. Το άτοµο που νοσεί εµφανίζει περισσότερα ψυχολογικά 

συµπτώµατα µε βάση τις συναισθηµατικές αναπαραστάσεις για την ασθένειά του. Τα 

ευρήµατά µας συµφωνούν µε την θεωρία του ΜΚΛ, µε αποτέλεσµα να αποδεικνύεται 

πόσο σηµαντικό είναι για την σωµατική και ψυχική υγεία των ασθενών µε 

καρδιαγγειακές ασθένειες οι γνωστικές και συναισθηµατικές αναπαραστάσεις που 
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σχηµατίζουν για την ασθένειά τους. Αλλαγή των αναπαραστάσεων αυτών σηµαίνει 

και βελτίωση της ψυχικής και σωµατικής κατάστασης της υγείας τους. 

  Τέλος, όπως δείχνει και ο Πίνακας 3., δεν εµφανίστηκαν διαφορές σχετικά µε την 

επίδραση του φύλου στη σωµατική υγεία, γεγονός που επαληθεύεται και από την 

βιβλιογραφία, όπου δεν συναντούµε διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα τόσο στη 

συχνότητα εµφάνισης καρδιαγγειακών ασθενειών όσο και στα συναισθήµατα που 

παρουσιάζουν οι ασθενείς (Xhyderi&Bugiardini, 2010). 
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7. Περιορισµοί της έρευνας 

   Ο περιορισµός στην συγκεκριµένη έρευνα αφορά στο δείγµα καθώς προερχόταν 

από µια µόνο συγκεκριµένη περιοχή, την περιοχή του Νοµού Αττικής, ενώ θα 

µπορούσε η έρευνα να αναφερόταν σε άτοµα µε καρδιαγγειακές ασθένειες τόσο στην 

ηπειρωτική όσο και στην νησιωτική Ελλάδα, καθώς τα δηµογραφικά στοιχεία θα 

έδιναν διαφορετικά αποτελέσµατα για τον γενικότερο πληθυσµό της Ελλάδας και τα 

άτοµα µε καρδιαγγειακές ασθένειες στη χώρα, την σωµατική τους υγεία και τον ρόλο 

της κοινωνικής υποστήριξης. Επιπλέον, η λήψη των δεδοµένων έγινε µόνο µε την 

χορήγηση ερωτηµατολογίων. Θα µπορούσε να γίνει λήψη και µε διαφορετικές 

µορφές, όπως µε ατοµικές συνεντεύξεις. Ακόµα, θα ήταν δυνατό να γίνει η έρευνα 

σύµφωνα µε µια συγκεκριµένη καρδιαγγειακή ασθένεια, όπως αρρυθµίες και όχι 

µέσω της οµαδοποίησης των καρδιαγγειακών ασθενειών, για να µπορούσε να 

µελετηθεί η φύση της ασθένειας και η επιρροή της στο σωµατικό και ψυχικό κοµµάτι 

των ασθενών. Επιπλέον, σχετικά µε τα ψυχολογικά συµπτώµατα της ανησυχίας και 

την κατάθλιψης, θα µπορούσε να είχε προηγηθεί µελέτη του δείγµατος για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο τα συγκεκριµένα συµπτώµατα υπήρχαν πριν την εµφάνιση 

κάποιας καρδιαγγειακής ασθένειας. 

 

8. Πρακτικές Εφαρµογές 

 Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία αυτό που θα µπορούσε να βοηθήσει προληπτικά για 

την εµφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων στον πληθυσµό, είναι η υιοθέτηση ενός 

υγιούς τρόπου ζωής µε συµπεριφορές οι οποίες προάγουν την σωµατική υγεία. Σε 

πολλές περιπτώσεις κέντρα πρόληψης σχετικά µε τους παράγοντες επικινδυνότητας 

για την εµφάνιση καρδιαγγειακών ασθενειών, όπως είναι κέντρα πρόληψης για το 
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κάπνισµα, δεν είναι αρκετά. Οι Graham, Atar, Borch- Jonsen, Boysen, Burell, 

Cifkova et al. (2007), αναφέρουν πως ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για την 

πρόληψη σε καρδιαγγειακές ασθένειες είναι η ψυχοθεραπεία, καθώς το άτοµο θα 

µπορεί να επεξεργάζεται τα αρνητικά συναισθήµατα της καθηµερινότητάς του, τα 

οποία, όπως είδαµε και παραπάνω, οδηγούν στην εµφάνιση καρδιαγγειακών 

ασθενειών και γενικότερα σωµατικών προβληµάτων στην υγεία. Ειδικά στην 

περίπτωση κατάθλιψης µετά την εµφάνιση κάποιου καρδιαγγειακού επεισοδίου, η 

ψυχοθεραπεία µαζί µε την χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων θα µπορέσει να 

δείξει σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα στην πορεία της κατάστασης της υγείας του 

ασθενούς (Whooley, 2006). Ψυχοθεραπεία και φαρµακευτική αγωγή µε 

αντικαταθλιπτικά ως πρόληψη για την αποφυγή µελλοντικού καρδιαγγειακού 

επεισοδίου προτείνουν και οι Lesperance, Frasure- Smith, Koszyski, Laliberte, 

vanZyl, Baker, etal. (2007), οι οποίοι δίνουν µεγάλη βαρύτητα στην ψυχοθεραπεία 

και στην χορήγηση σιταλοπράµης για την αντιµετώπιση των καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων και την αποφυγή περαιτέρω αρνητικών συναισθηµάτων που θα 

επιβαρύνουν την υγεία ατόµων που έχουν ήδη εκδηλώσει ένα καρδιαγγειακό 

επεισόδιο. 

  Εποµένως, σχετικά µε την πρόληψη και την εµφάνιση των καρδιαγγειακών 

ασθενειών, είναι αποτελεσµατική σε πρώτο επίπεδο η υιοθέτηση συµπεριφορών 

υγείας, όπως η αποφυγή του καπνίσµατος, υγιεινή διατροφή και άθληση και στην 

περίπτωση εµφάνισης καρδιαγγειακής ασθένειας η συµµόρφωση σε µια 

φαρµακευτική αγωγή καθώς και η παρέµβαση ενός επαγγελµατία υγείας για την 

αποφυγή αρνητικών συναισθηµάτων σχετικά µε την ασθένεια, όπως είναι η 

κατάθλιψη και η ανησυχία για την πορεία της υγείας του ατόµου. 
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