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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Η παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε απφ ην Τκήκα Χπρνινγίαο ηεο Σρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο. Σηφρνο ηεο ήηαλ λα ειέγμεη ην επίπεδν ζνβαξφηεηαο 

ζσκαηηθήο αζζέλεηαο,θαζψο θαη ην επίπεδν ηνπ άγρνπο πγείαο θαηά ην νπνίν ηα άηνκα ζα 

πξνζθχγνπλ ηελ απηφ-ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη θαηά πφζν απηφ είλαη θνηλφ ζε 

πεξηπηψζεηο ηνπ ε αζζέλεηα αθνξά ην ίδην ην άηνκν ή θάπνην νηθείν ηνπ πξφζσπν. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ δπν εξσηεκαηνιφγηα. Τν πξψην αθνξνχζε ηνλ εαπηφ θαη ην 

δεχηεξν αθνξνχζε θάπνην πξφζσπν ηνπ ζηελνχπεξηβάιινληφο ηνπο. Τα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ επηβεβαίσζαλ ηηο αξρηθέο καο ππνζέζεηο, πσο ππάξρεη κηα αξλεηηθή 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ επηδείλσζε ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ζηελ έλαξμε 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ελψ έδεημαλ πσο ηα απμεκέλα επίπεδα άγρνπο πγείαο εμσζνχλ ηα 

άηνκα λα αλαδεηήζνπλ κφλα ηνπο θαξκαθεπηηθή αγσγή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σηε ζχγρξνλε επνρή ηα επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο πξνζθέξνπλ ζηνπο αζζελείο θαη 

ζηνπο θξνληηζηέο πγείαο ακέηξεηεο επηινγέο ζηνπο ηνκείο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πξφιεςεο. 

Απηέο νη επηινγέο έρνπλ αιιάμεη ζεακαηηθά ηελ θαζηεξσκέλε εηθφλα ησλ αζζελψλ σο 

παζεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο. Οη αζζελείο ηψξα έρνπλ 

πςειφηεξεο πξνζδνθίεο, θαζψο νη απφςεηο ηνπο ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ζηηο ζεξαπεπηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο. 

Η έλλνηα ηεο αζζέλεηαο ππάξρεη ήδε απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή, ηφηε πνπ νη άλζξσπνη ηε 

ζεσξνχζαλ απνηέιεζκα νξγήο ησλ ζεψλ ή θαθψλ δαηκφλσλ. Γηα ηνλ Αζθιεπηφ, ην ζεφ ηεο 

ηαηξηθήο ζηελ Αξραία Διιάδα, ε ζεξαπεία εξρφηαλ κέζσ ηεο πίζηεο θαη ηεο ππνβνιήο. Ο 

πξψηνο πνπ θαίλεηαη λα ηφληζε ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζην ζψκα θαη ηελ ςπρή είλαη ν 

Ιππνθξάηεο (460 – 370 π. Φ.), ν νπνίνο παξαηεξνχζε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

θάζε αζζελνχο θαη ρξεζηκνπνηνχζε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία αλάινγα κε ηελ «ηδηνζπζηαζία» 

ηνπ θαζελφο. Αξγφηεξα, ην 2
ν
 αηψλα π. Φ., ν Γαιελφο είλαη ν πξψηνο πνπ έξρεηαη λα 

ππνζηεξίμεη ηελ θιεξνλνκηθφηεηα, ηελ πξνδηάζεζε θαη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ αλζξψπσλ, 

κε απνηέιεζκα νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηηο ζεξαπείεο ηνπ λα ζηεξίδνληαη ζηε 

κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε αζζελνχο. 

Ο πιένλ δηαδεδνκέλνο νξηζκφο ηεο «πγείαο», δφζεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο 

(Π.Ο.Υ.) ην 1948. Σχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφλ ε πγεία είλαη «ε θαηάζηαζε πιήξνπο 

θπζηθήο, θνηλσληθήο θαη ςπρηθήο επεμίαο θαη φρη απιψο ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο» 

(Καξαδήκαο, 2005). Τν ζψκα σο «πξνβιεκαηηθφ» άξρηζε λα παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν ζε 

θάπνηεο θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο. Ο  θφζκνο ηεο πγείαο απεηθνλίδεηαη ζε νξηζκνχο πνπ 
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πεξηιακβάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο:ζσκαηηθφηεηα, ζπλείδεζε, 

ζπλαηζζήκαηα, πλεπκαηηθφηεηα θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε (νηθνγέλεηα, εξγαζία, επίπεδν 

εηζνδήκαηνο). Δπηπιένλ, ε ηδέα ηεο πγείαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ηδέα ηεο 

επεμίαο(Saltonstall, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.1.Αληηιήςεηο γηα ηελ Τγεία  

Σε γεληθέο γξακκέο νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο κνηξάδνληαη παξφκνηεο ηδέεο γηα ην ηη ζπληζηά 

ηελ πγεία (Saltonstall, 1993). Πνιινί άληξεο θαη γπλαίθεο νξίδνπλ ηελ πγεία ζπλνιηθά, 

αλαθεξφκελνη ζ’ απηήλ σο «κηα θαηάζηαζε ηνπ είλαη» θαη ζπρλά ζπλδένπλ απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε κε ηελ ηθαλφηεηα, ηελ απφδνζε θαη ηε ιεηηνπξγία.  

Υπάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη θάλνπλ ηηο εξκελείεο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα. ΗStainton - Rogers (1951) ππνζηήξημε φηη νη 

άλζξσπνη δε δεκηνπξγνχλ αιιά ζηελ νπζία επηιέγνπλ, αλάινγα κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο,ηηο 

εξκελείεο ηνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα απφ έλα ζχλνιν πθηζηάκελσλ ζεσξηψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Οη Rozema, Vollink θαη 

Lechner(2009) βξήθαλ φηη αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο δείρλνπλ πην ζηαζεξέο θαη ηζρπξέο 

ζρέζεηο κε ηελ πγεία, παξά κε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο. 

Σηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαιάβνπλ ηελ πνηθηιία ζηε θπζηθή πγεία θαη ηηο ζρεηηδφκελεο κε 

αζζέλεηεο ζπκπεξηθνξέο, νη ςπρνιφγνη εζηίαζαλ θπξίσο ζε θνηλσληθά γλσζηηθά κνληέια. 

Απηά ηα κνληέια πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο θχξηεο θαηαζηάζεηο πνπ κεζνιαβνχλ 

κεηαμχ ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο, φπσο νη 

δεκνγξαθηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη νη αηνκηθέο δηαθνξέο. Όια ηα κνληέια έρνπλσο 

βαζηθή αξρή ηνπο φηη ηα άηνκα είλαη ινγηθά φληα, ησλ νπνίσλ ε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία 

ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαλφεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Lobban, 

Barrowclough&Jones, 2003).  

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηα ζπκπηψκαηά 

ηνπο, αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ ηα δηαρεηξίδνληαη ελ ζπλερεία, έρνπλ πξνθχςεη δηάθνξα 

κνληέια. Γχν απφ ηα πην δηάζεκα κνληέια αληηιήςεσλ γηα ηελ πγεία είλαη ην Μνληέιν 

Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Υγεία θαη ην Μνληέιν Κνηλήο Λνγηθήο. 
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1.1.1. Το Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία 

Τν κνληέιν πεπνηζήζεσλ γηα ηελ πγεία (απφδνζε ηνπ HealthBeliefModel) αλαπηχρζεθε απφ 

ηνλ Beckerην 1974. Σηφρνο ηνπ κνληέινπ ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο εθηεηακέλεο απνηπρίαο ησλ 

αλζξψπσλ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ κηαο λφζνπ ή γηα ηελ έλαξμε δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί άκεζε πξφιεςε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο. Ψο εθ ηνχηνπ, θηλεηήξηα δχλακε 

γηα ην άηνκν γηα ηελ έλαξμε κηαο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε απεηιή ηεο αζζέλεηαο (Καξαδήκαο, 

2005). Τα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ κνληέινπ απηνχ πξνέξρνληαη απφ δχν βαζηθνχο 

παξάγνληεο: 

 Τελ αμία πνπ απνδίδεη ην θάζε άηνκν ζε έλα ζηφρν θαη 

  Τελ εθηίκεζε πνπ δίλεη ην άηνκν ζηελ πηζαλφηεηα φηη κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε ζα 

επηηχρεη απηφλ ην ζηφρν (Janz&Becker, 1984).  

Αλ απηέο νη κεηαβιεηέο κεηαθξαζηνχλ ζε φξνπο ζπκπεξηθνξάο πγείαο, έρνπκε ηηο εμήο 

αληηζηνηρίεο: 

 Δπηζπκία απνθπγήο αζζέλεηαο θαη  

 Πεπνίζεζε φηη κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα γηα ηελ πγεία ζα απνηξέςεη ή βειηηψζεη 

απηήλ ηελ αζζέλεηα.  

Τν κνληέιν πεπνηζήζεσλ γηα ηελ πγεία ππνζέηεη ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ βαζηθψλ λνεηηθψλ 

ζρεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ην ελαξθηήξην ζήκα γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δξάζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πγείαο. Τν άηνκν αξρηθά έρεη θάπνηεο πεπνηζήζεηο πξνζσπηθήο πηζαλήο 

επαισηφηεηαο γηα ηελ εκθάληζε κηαο λφζνπ, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα γηα ην 

ελδερφκελν ζνβαξφηεηαο ηεο λφζνπ απηήο αλ δελ ιεθζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία. 

Πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε ζπκπεξηθνξά πγείαο, ην άηνκν θάλεη κηα αμηνιφγεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. Δάλ θξηζεί φηη κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαηάζηαζεο θαη 

φηη ηα νθέιε ησλ πξάμεσλ ηνπ ζα ππεξηζρχζνπλ ηνπ θφζηνπο, ηφηε γίλεηαη ε έλαξμε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Οη αμηνινγήζεηο γηα ηελ εππάζεηα, ηε ζνβαξφηεηα, ηα νθέιε θαη ην πηζαλφ 



9 
 

θφζηνο θαζνξίδνληαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, νη νπνίνη δελ είλαη φινη ζρεηηθνί κε ηελ 

πγεία. Απηνί νη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο, θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αηνκηθέο 

γλσζηηθέο δηαθνξέο, θχιν, ειηθία θ.ά.) (Καξαδήκαο, 2005). Τν κνληέιν πεπνηζήζεσλ γηα ηελ 

πγεία πξνυπνζέηεη, ηέινο, ηελ χπαξμε θηλήηξσλ ή άιισλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηελ 

επηξξνή απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο απφ ην άηνκν (Rosenstock, 

Strecher&Becker, 1988).  

 

1.1.2. Το μοντέλο κοινής λογικής 

Τν κνληέιν θνηλήο ινγηθήο (απφδνζε ηνπ CommonSenseModel) αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

Leventhal θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ.Θεσξείηαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν κνληέιν ζρεηηθά κε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη είλαη βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο 

απηνξξχζκηζεο. Τν κνληέιν θνηλήο ινγηθήο δειψλεη ηελ άκεζε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ αληηκεηψπηζήο ηεο.  

Σχκθσλα κε ην κνληέιν, ηα άηνκα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ έλα πξφβιεκα πγείαο, θαηαζθεπάδνπλ γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ 

αζζέλεηά ηνπο βαζηζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη αθεξεκέλεο δηαζέζηκεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο. Η επεμεξγαζία απηή ησλ πιεξνθνξηψλ απνηειεί ηε βάζε ζηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο βνήζεηαο θαη δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο (Hager&Orbell, 2003). 

Η αλαπαξάζηαζε ηεο αζζέλεηαο ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο: 

1. Η κεγάιε πεγή «θνηλψλ» πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηεη ην άηνκν απφ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία θαη επηθνηλσλία κε άιια άηνκα, θαζψο θαη πνιηηηζκηθέο γλψζεηο γηα ηελ 

αζζέλεηα  
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2. Πιεξνθνξίεο απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ 

ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, φπσο θίινη ή νηθνγέλεηα, είηε άιιεο έγθπξεο πεγέο, φπσο 

γηαηξνί ή άιινη θξνληηζηέο πγείαο 

3. Πιεξνθνξίεο απφ ηελ ηξέρνπζα εκπεηξία ηνπ αηφκνπ κε ηελ αζζέλεηα ηνπ. Η εκπεηξία 

απηή αλαθέξεηαη ζηε ζπκπησκαηνινγία ηεο αζζέλεηαο πνπ βηψλεηαη θαζψο θαη ζε 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα (Καξαδήκαο, 

2005.Hager&Orbell, 2003).  

Όιεο απηέο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζπκβάιινπλ ζηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε κηαο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο αζζέλεηαο ζε δχν επίπεδα – δηεξγαζίεο, νη νπνίεο εμειίζζνληαη κε 

ζπκκεηξηθφ ηξφπν: ηε γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθά αλαπαξάζηαζε. 

Πξφθεηηαη γηα δηεξγαζίεο κεξηθψο αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, πνπ επηζηξαηεχνπλ φκνηεο ή 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Κηλεηνπνηνχλ ην άηνκν ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ – ζηξαηεγηθψλ (απνθπγή, επαλαμηνιφγεζε, αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο) 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηνπ βαζκνχ απεηιήο πνπ αηζζάλεηαη ην άηνκν θαη ζηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Τν πεξηερφκελν ηεο γλσζηηθήο αλαπαξάζηαζεο απνηειείηαη απφ πέληε πηπρέο: 

1. Τα αίηηα, αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ αηφκνπ γηα ηνπο ιφγνπο πξφθιεζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο. Τα αίηηα κπνξεί λα είλαη βηνινγηθά (π.ρ., ηνί, 

βαθηήξηα, θιεξνλνκηθφηεηα), ζπλαηζζεκαηηθά ή ςπρνινγηθά (π.ρ., άγρνο, 

πξνζσπηθφηεηα) ή πεξηβαιινληηθά – εμσηεξηθά (π.ρ., κφιπλζε, ππεξβνιηθφο θφξηνο 

εξγαζίαο).  

2. Οη ζπλέπεηεο, δειαδή ν αληίθηππνο ηεο πγείαο ζηε γεληθή πνηφηεηα δσήο θαη ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ.  

3. Η ηαπηόηεηα. Αλαθέξεηαη ζηε θχζε θαη ην φλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο, 

θαζψο θαη ζηα ζπκπηψκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 
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4. Η ρξνληθή πνξεία έρεη λα θάλεη κε ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο, αιιά 

θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο. 

5. Τέινο, ε ειεγμηκόηεηα, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ γηα ην εάλ νη 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί, ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη ζε πνην 

βαζκφ (Καξαδήκαο, 2005. Hager&Orbell, 2003).   

Παξάιιεια φκσο κε ηηο ήδε αλαθεξζείζεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, ζπλαηζζεκαηηθνί 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν ηε ζπκπεξηθνξά. Σπλαηζζήκαηα φπσο ην 

άγρνο, ν θφβνο θαη ε αλεζπρία, κπνξνχλ λα θέξνπλ επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ κε πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα (Καξαδήκαο, 

2005). 

      Τα παξαπάλσ κνληέια, εξκελεχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη αληηιεπηά ηα 

ζπκπηψκαηα κηαο αζζέλεηαο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο, φζν θαη ζπλαηζζήκαηα. Καζψο ε έθηαζε ησλ ζπκπησκάησλ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ, αιιά θαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ βηψλεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ κνληέια ζρεηηθά κε 

ηελ αληίιεςε ζπκπησκάησλ πνπ λα εμεηάδνπλ ην ζέκα ζθαηξηθά, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ φιεο 

ηηο παξακέηξνπο.  
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1.2. Αληίιεςε πκπησκάησλ   

      Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ επνρή πνπ δνχκε πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

θαζεκεξηλά ηελ ςπρνινγηθή καο επεκεξία. Υπάξρεη έλαο αξηζκφο απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο άγρνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία 

αληίιεςεο ησλ ζπκπησκάησλ. Τέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε εξγαζία, νη νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ.  

      Τα ζπκπηψκαηα έρνπλ δηρνηνκεζεί απζαίξεηα ζε ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά. Τα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθέο αηζζήζεηο φπσο ν πφλνο ζηελ πιάηε, ν 

πνλνθέθαινο, νη δηαηαξαρέο ηνπ εληέξνπ θαη πνιιέο άιιεο ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο πνπ ην 

άηνκν αληηιακβάλεηαη ζαλ άβνιεο ή αλεζπρεηηθέο (Kroenke, 2003). Δπίζεο, ηα ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα γίλνληαη αληηιεπηά σο ην απνηέιεζκα αληηιεπηηθψλ – γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζνρή, ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ εξκελεία. Ψζηφζν, είλαη αλαθξηβέο λα 

εμηζψζνπκε ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα κε ηηο θπζηθέο (ηαηξηθέο) δηαηαξαρέο, αθνχ πνιινί 

αζζελείο κε ζηαζεξέο ηαηξηθέο δηαηαξαρέο δελ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα, ελψ άιινη κε έληνλα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηαηξηθήο δηαηαξαρήο(Kroenke, 2003). 

      Ο επηπνιαζκφο ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ πνπ δελ εμεγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ κηα 

νξγαληθή αζζέλεηα θπκαίλεηαη απφ 4 έσο 20%, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ κειεηάηαη 

(Kolk, Hanewald, Schagen&GijsbersvanWijk, 2002). Ο επηπνιαζκφο εμαξηάηαη επίζεο απφ 

ηε κέζνδν αλίρλεπζεο ησλ ζπκπησκάησλ, νη νπνίεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε θχζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, ην θαιππηφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην βαζκφ απφθξηζεο ηνπ αζζελνχο ζηε 

ζπλέληεπμε, ζηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηε ιήςε ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ (Kolk, Hanewald, 

Schagen&GijsbersvanWijk, 2002). Γεληθά, ε ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ κπνξεί εχθνια λα 

ππνηηκεζεί κέζσ ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, ελψ αληίζεηα λα ππεξεθηηκεζεί κέζσ ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Έηζη, απηέο νη δηαθνξέο ζηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ησλ 
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ζπκπησκάησλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζηα ζπκπηψκαηα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξκελεία ηνπο. 

      Οη Viswanathan θαη Lambert (2005) αλαθέξνπλ φηη νη έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνληαη σο 

«ζεκειηψδεηο ζηνπο αλζξψπνπο γηα ηελ αληίιεςε, εξκελεία θαη θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ζηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε θξνληίδαο», παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Οη πξνζσπηθέο εξκελείεο 

είλαη απφξξνηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη πξνέξρνληαη απφ αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο 

εξκελείεο.     

      Υπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηα ζπκπηψκαηα κηαο αζζέλεηαο. Σε έξεπλά ηνπο ην 2002, νη Kolk, 

Hanewald, Schagen θαη GijsbersvanWijk, ηφληζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ησλ ζπκπησκάησλ. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηε ίδηα 

έξεπλα, νη ρξφληεο λφζνη, ν αξλεηηθφο ζπλαηζζεκαηηζκφο θαη ε επηιεθηηθή πξνζνρή ζε 

ζσκαηηθέο αηζζήζεηο, θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ επίζεο ηελ αληίιεςε ησλ ζσκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ. Δθείλνη πνπ έρνπλ κηα επηιεθηηθή πξνζνρή ζην ζψκα θαίλνληαη λα 

εκθαλίδνπλ κηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηηο ζρεηηθέο κε θάπνηα αζζέλεηα απνδφζεηο γηα ηα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ κηα ρξφληα λφζν ή εκθαλίδνπλ 

αξλεηηθφ ζπλαηζζεκαηηζκφ δελ πξνηηκνχλ λα εξκελεχνπλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο βάζεη 

ζσκαηηθψλ αηηηψλ. Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ βξέζεθε ζηελ έξεπλα απηή φηη επεξεάδεη 

ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη αληηιεπηά ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα είλαη ε θνηλσληθφ - νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ε νπνία φζν ρακειφηεξε είλαη, ηφζν πεξηζζφηεξα ηα ζπκπηψκαηα. Η 

δηαζεζηκφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα ζηελ θξνληίδα θαη ηελ αζθάιεηα πγείαο είλαη ζαθψο πην 

πεξηνξηζκέλεο ζε άηνκα κε ρακειφ θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, κε απνηέιεζκα νη 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ λα κελ απνδίδνληαη ζε θάπνηα νξγαληθή 

λφζν. 
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      Σηηο πξνζεγγίζεηο αληίιεςεο ζπκπησκάησλ, ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα γίλνληαη 

αληηιεπηά σο απνηέιεζκα αληηιεπηηθψλ – γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φζνλ αθνξά ηελ πξνζνρή, 

ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ εξκελεία. Η αληίιεςε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ πξνεγείηαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ησλ πεξηθεξηθψλ, ζσκαηηθψλ αιιαγψλ. Οη θπζηνινγηθέο αιιαγέο κπνξνχλ 

λα πξνθχςνπλ απφ δηαθπκάλζεηο ησλ ζσκαηηθψλ δηεξγαζηψλ, απφ νξγαληθή λφζν, απφ 

ζπλαηζζήκαηα ή αθφκε θαη απφ πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Απηέο νη αιιαγέο γίλνληαη 

αηζζεηέο απφ ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο ηνπ ζψκαηνο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ. Σηε 

ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη ε επηιεθηηθή πξνζνρή ηνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη 

ζπλεηδεηά κφλν έλα κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, αλάινγα κε ην βαζκφ 

πξνζνρήο πνπ ζα δψζεη ν θάζε νξγαληζκφο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη, ζα ππάξμεη θαη ε 

αλάινγε γλψζε γηα ηα ήπηα ή δηθνξνχκελα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα(Kolk, Hanewald, 

Schagen&GijsbersvanWijk, 2003). 

      Ο αξλεηηθφο ζπλαηζζεκαηηζκφο, ε επηιεθηηθή πξνζνρή, νη θπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη ε 

αλαινγία ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ζψκα θαη ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ, 

επεξεάδνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ επίγλσζε ηνπ αηφκνπ. Η επίγλσζε ησλ ζσκαηηθψλ 

αηζζήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηνλ αξλεηηθφ ζπλαηζζεκαηηζκφ, ηελ ηάζε, δειαδή, πνπ έρνπλ νη 

άλζξσπνη λα βηψλνπλ θαη λα αλαθέξνπλ αξλεηηθά επίπεδα δηάζεζεο, κέζσ ηεο κείσζεο ηεο 

αλαδήηεζεο ησλ νξίσλ ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. Σε γεληθέο γξακκέο ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν νη ζσκαηηθέο αηζζήζεηο πξνζδηνξίδνληαη σο ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα εμαξηάηαη απφ ηελ 

εξκελεία ηνπο (Kolk, Hanewald, Schagen&GijsbersvanWijk, 2003). Η εξκελεία κηαο 

αίζζεζεο σο ζχκπησκα θάπνηαο αζζέλεηαο θαζνδεγείηαη απφ ηα ζρήκαηά ηεο, ηηο γλσζηηθέο 

δνκέο ηνπ αηφκνπ απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ θαη ζε γεληθφηεξεο ηδέεο γηα ηελ αζζέλεηα. 

Η ίδηα αίζζεζε κπνξεί λα δερζεί πνιιέο εξκελείεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αίζζεζε ηεο 

εθίδξσζεο κπνξεί λα απνδνζεί ζε ζσκαηηθή αζζέλεηα (π.ρ., ππξεηφο) ή ζε θάπνηνπ είδνπο 
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ζπλαίζζεκα (π.ρ., λεπξηθφηεηα ή άγρνο). Η απφδνζε πνπ ζα δνζεί ζηελ εθάζηνηε ζσκαηηθή 

αίζζεζε, ζα θαζνξίζεη θαηά πφζν βηψλνληαη ζσκαηηθά ή ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα. Σε 

έξεπλα ηνπο ην 2003, ν Kolk θαη ζπλ., δηαπίζησζαλ φηη ηα πςειφηεξα επίπεδα ζσκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε ρξφλησλ λφζσλ θαη πεξηζζφηεξε επηιεθηηθή 

πξνζνρή.   

      Έλαο άιινο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη αληηιεπηά ηα 

ζπκπηψκαηα είλαη ην θχιν. Οη Kroenke θαη Spitzer (1998) βξήθαλ φηη ηα ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα είλαη 50% ή θαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα αλαθέξνληαη απφ γπλαίθεο πνπ 

αλαδεηνχλ πξσηνβάζκηα θξνληίδα, παξά απφ άληξεο. Ταπηφρξνλα, ν απμεκέλνο επηπνιαζκφο 

ησλ θαηαζιηπηηθψλ, αγρψδσλ θαη ζσκαηφκνξθσλ δηαηαξαρψλ ζηηο γπλαίθεο, απνηειεί έλαλ 

αθφκε ζεκαληηθφ παξάγνληα (Barsky, Peekna, Jonathan&Borus, 2001). Τέινο, ζχκθσλα κε 

ηνπο  Barsky θαη ζπλ. (2001), κηα πνηθηιία θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη βηνινγηθψλ 

δηαθνξψλ αλάκεζα ζηα δχν θχια, κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιιεη ζε απμεκέλα ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα ζηηο γπλαίθεο. 

       Όπσο έδεημε ε έξεπλα ησλ Kroenke θαη Spitzer (1998), ε ειηθία δελ απνηειεί έλαλ αθφκε 

παξάγνληα ζηελ αλαθνξά ζπκπησκάησλ. Δλψ νη θνηλνηηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ ηα θχξηα 

ζπκπηψκαηα θάπνησλ αζζελεηψλ σο ειαθξψο πην δηαδεδνκέλα ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο αζζελψλ λεφηεξεο ειηθίαο ζηελ θιηληθή πξαθηηθή φπνπ ν αξηζκφο ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπο είλαη ίδηνο ή αθφκε θαη κεγαιχηεξνο. Οη πηζαλέο εμεγήζεηο γη’ απηφ 

πεξηιακβάλνπλ ειηθηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο ιφγνπο αλαδήηεζεο θξνληίδαο, 

«νκαινπνίεζε» ζπκπησκάησλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ κε ηε γήξαλζε, θαζψο θαη κηα 

ρακειφηεξε ζπρλφηεηα θαηαζιηπηηθψλ θαη αγρψδσλ δηαηαξαρψλ ζηνπο γεξαηφηεξνπο 

αζζελείο.  

      Τέινο, ε επηξξνή άιισλ δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ε θπιή – εζληθφηεηα, ην 

αηνκηθφ επίπεδν κφξθσζεο, ην εηζφδεκα θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηηο αλαθνξέο 
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ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ,θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν μεθάζαξε (Kroenke, 2003). Ψζηφζν, 

απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηαζεξά είλαη κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλαθνξά 

ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία, ε νπνία είλαη ίδηα ζε φινπο ηνπο 

πνιηηηζκνχο (Kroenke, 2003). 
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1.3. Άγρνο Τγείαο  

Τν άγρνο είλαη κηα εμνπζελσηηθή θαηάζηαζε γλσζηή γηα ηελ πξφθιεζε ζεκαληηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο ηαιαηπσξίαο, θαζψο θαη γηα ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηέο ηεο (Andrews&Henderson, 2000. Bijl&Ravelli, 2000).Τν άγρνο επεξεάδεη ηε 

δηάζεζε, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα θίλεηξα ησλ αζζελψλ θαη είλαη, καδί κε ηελ θαηάζιηςε, νη πην 

δηαδεδνκέλεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ζπρλά κε αλαγλσξίζηκεο θαη ηάζηκεο 

(Andrews&Henderson, 2000). Τν άγρνο πγείαο πξφθεηηαη γηα κηα παζνινγηθή εθδήισζε 

αλαζθαινχο πξνζθφιιεζεο, πνπ νθείιεηαη ζε πξνεγνχκελε απσζεηηθή εκπεηξία (π.ρ., 

θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα), θαζψο θαη ζε αξλεηηθή ζρέζε κε πξψηκνπο θξνληηζηέο  (Sherry, 

Sherry, Vincent, Steward, Hadjistavropoulos, Doucette, θαη ζπλ., 2014). Κάηη ηέηνην, ινηπφλ, 

ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζπλερή θαη αδηάθνπε αλαδήηεζε ζηγνπξηάο απφ ηα άηνκα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ άγρνο πγείαο, σο κηα πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο αλαζθαινχο 

πξνζθφιιεζεο θαη ηεο αλεζπρίαο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πγείαο ζπιιέγνληαο θξνληίδα απφ 

ηνπο άιινπο (ηαηξνχο ή κέιε νηθνγέλεηαο). 

Τα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ εηζαρζεί ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο – γλσζηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

αξθεηά κνληέια δηηηψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ., Gawronsky&Bodenhausen, 2006.Strack&Deutsch, 

2004. Smith&DeCoster, 2000.).  Απηά ηα κνληέια ππνζέηνπλ ηελ χπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια/ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαδηθαζία 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα θάλνπλ θνηλσληθέο θξίζεηο, ξπζκίδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα θαη επεξεάδνπλ αμηνινγηθέο αληηδξάζεηο. Τα ζπζηήκαηα απηά, ζπρλά 

αλαθεξφκελα σο ζπλεηξκηθά θαη βαζηζκέλα ζε θαλφλεο, γίλνληαη αληηιεπηά σο κεραληθά θαη 

πηζηεχεηαη φηη εμεγνχλ γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζ’ έλα επξχηεξν θάζκα ιεηηνπξγηθφηεηαο. Η 

θεληξηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο 

αξρέο. Δλψ ζηα ζπλεηξκηθά ζπζηήκαηα ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηαρεία ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλδεφκελσλ ελλνηψλ κέζσ ηεο ζπλεηξκηθήο επεμεξγαζίαο, ε 
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επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ζηα βαζηζκέλα ζε θαλφλεο ζπζηήκαηα πεξηιακβάλεη ηελ 

νξζνινγηθή αλάιπζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο έλλνηεο. Μέρξη ηψξα ε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δχν ζπζηήκαηα έρεη εθαξκνζηεί επηηπρψο ζηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά (Strack&Deutsch, 2004), ζην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ αιιαγή ζηάζεσλ 

(Gawronski&Bodenhausen, 2006) θαη ζηε γλσζηηθή εππάζεηα ζηελ θαηάζιηςε (Beevers, 

2005. Haeffel, Abramsonb, Brazy, Shahc, Teachmand&Nosek, 2007). 

Θεσξεηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, φπσο απηή ησλ FergusθαηValentiner (2010), έρνπλ 

ππνζηεξίμεη ηε δηάθξηζε ηνπ άγρνπο πγείαο ζε δχν δνκέο : ηελ πεπνίζεζε ηεο αζζέλεηαο θαη 

ηε θνβία ηεο αζζέλεηαο. Ο πξψηνο φξνο αλαθέξεηαη ζηε ζπρλά έληνλε πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ 

φηη πάζρεη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή απφ θάπνηα αζζέλεηα θαη δηαθξίλεηαη απφ ηελ έγλνηα 

κειινληηθήο αζζέλεηαο. Αληίζεηα, ν δεχηεξνο φξνο, ε θνβία αζζέλεηαο, αλαθέξεηαη ζηνλ 

έληνλν θφβν φηη ην άηνκν επί ηνπ παξφληνο πάζρεη απφ θάηη ζνβαξφ. Απηφ, σζηφζν, 

πεξηιακβάλεη θαη έλα θφβν  γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λα έρεη θάπνηνο κηα αζζέλεηα ή πην γεληθά 

έλα θφβν ηνπ λα είλαη θάπνηνο απιψο ζσκαηηθά άξξσζηνο (Brady&Lohr, 2013). Γηα 

παξάδεηγκα, έλα άηνκν πνπ παξνπζηάδεη θνβία αζζέλεηαο είλαη πηζαλφ λα αξρίζεη λα θνβάηαη 

ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ν θαξθίλνο ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ, θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη ε 

αζζέλεηα είλαη πηζαλφ λα θαηαιήμεη ζε έλα καθξχ θαη θπξίσο επψδπλν ζάλαην. 

Ο θφβνο ηνπ λα είζαη άξξσζηνο δελ νθείιεηαη ζε έλαλ κφλν παξάγνληα, αιιά πξφθεηηαη γηα 

έλα ηξηζδηάζηαην θαηαζθεχαζκα, πνπ θπκαίλεηαη απφ ήπην θφβν έσο θιηληθή ππνρνλδξίαζε 

(Karademas, Christopoulou, Dimostheni&Pavlu, 2008). Τν άγρνο πγείαο έρεη γίλεη ζεσξεηηθά 

θαη εκπεηξηθά αληηιεπηφ σο έλα πνιπδηάζηαην θαηαζθεχαζκα πνπ πεξηιακβάλεη έλα 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζπζηαηηθφ (δειαδή, αλεζπρία γηα ηελ πγεία), έλα ζπκπεξηθνξηζηηθφ 

ζπζηαηηθφ (δειαδή, αλαδήηεζε ζηγνπξηάο), κηα αληηιεπηηθή πιεπξά (δειαδή, 

ππεξεθγξήγνξζε γηα ζσκαηηθέο αηζζήζεηο) θαη κηα γλσζηηθή ζπληζηψζα ησλ πεπνηζήζεσλ 

φηη νη αλεζπρίεο γηα ηελ πγεία δελ ιακβάλνληαη αξθεηά ζνβαξά απφ ηνπο άιινπο (Krautwurst, 
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Gerlach, Gomille, Hiller&Witthöft, 2014). Υπνθιηληθέο κνξθέο ηνπ άγρνπο πγείαο, κε 

πνζνζηφ 14%, ήδε νδεγνχλ ζε κεησκέλε πνηφηεηα δσήο, θαζψο θαη ζε πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζε απμεκέλν γηα ην ηαηξηθφ ζχζηεκα θξνληίδαο θφζηνο 

(Martint&Jacobi, 2006).  

Τν ζνβαξφ θαη επίκνλν άγρνο γηα ηελ πγεία έρεη δηαγλσζζεί σο ε ζσκαηφκνξθε δηαηαξαρή 

«ππνρνλδξίαζε», ζχκθσλα κε ην DSM- IV- TR (APA, 2000). Έρεη, σζηφζν, ππνζηεξηρζεί 

φηη νη βαζηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ είλαη πην ζχκθσλεο κε απηέο ησλ αγρψδσλ 

δηαηαξαρψλ (Noyes, 1999. Olatunji, Deacon&Abramowitz, 2009). Τν ζνβαξφ θαη επίκνλν 

άγρνο πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αλεζπρία θαη θφβν γηα ελδερφκελε ζνβαξή 

αζζέλεηα, ε νπνία ζα επηκέλεη παξά ηελ θαηάιιειε ηαηξηθή παξέκβαζε (Muse, McManus, 

Hackmann, Williams&Williams, 2010). Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ππεξβνιηθή 

αληίδξαζε θφβνπ ζηελ παξνπζία θπζηθψλ ή γλσζηηθψλ λχμεσλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηά σο 

ελδεηθηηθά απεηιήο πξνο ηε θπζηθή επεμία ηνπ αηφκνπ. Απηέο νη λχμεηο θηλεηνπνηνχλ 

ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαδεηνχλ ηελ αζθάιεηα κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε θαιήο πγείαο θαη ελ 

ζπλερεία ηε κείσζε ηεο δηέγεξζεο ηνπ άγρνπο ( Brady&Lohr, 2013).  

       Οη αγρψδεηο δηαηαξαρέο ραξαθηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ θαθή ξχζκηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο (Hofmann, Sawyer, Fang&Asnaani, 2012)  θαη νη ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

ζεξαπείεο γηα ην άγρνο ζπρλά ζηνρεχνπλ ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ. 

Δπηπιένλ, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ζσκαηηθψλ αηζζήζεσλ πνπ 

ελεξγνπνηνχλ πεπνηζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δπζιεηηνπξγηθή πγεία (Hadjistavropoulos, 

Craig&Hadjistavropoulos, 1998). Η δηαηήξεζε θαη επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνδίδνληαη 

ζηηο μερσξηζηέο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Έλα ζπρλά αλαπαξαγφκελν εχξεκα ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο είλαη φηη ηα άηνκα 

ηείλνπλ λα επεμεξγάδνληαη ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο κε έλαλ ηξφπν πνπ ζπκθσλεί κε ηηο 

πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπο (Ouimet, Gawronski&Dozois, 
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2009). Απηή ε εηθφλα κπνξεί επίζεο λα εκθαληζηεί θαη ζε αγρψδε άηνκα ηα νπνία δείρλνπλ 

επηιεθηηθή επεμεξγαζία, πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε δηθή ηνπο εηθφλα ηνπ θφζκνπ. Ο 

θφβνο θαη ην άγρνο είλαη δχν παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θπζηνινγηθέο 

πξνζαξκνζηηθέο αληηδξάζεηο ζε δπλεηηθά απεηιεηηθά εξεζίζκαηα(Ouimet, 

Gawronski&Dozois, 2009). Με ηνλ εληνπηζκφ απηψλ ησλ απεηιεηηθψλ εξεζηζκάησλ ν 

νξγαληζκφο ελεξγνπνηεί απηφκαηα γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, θπζηνινγηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο δηεξγαζίεο πξνθεηκέλνπ κε εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ψζηφζν, ην παζνινγηθφ άγρνο πεξηιακβάλεη ηελ ππέξ - ελεξγνπνίεζε απηψλ ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ πφξσλ (Barlow, 2002). Έλα κεγάιν εχξνο ζηνηρείσλ δείρλνπλ φηη νη 

άλζξσπνη πνπ ππνθέξνπλ απφ άγρνο δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζε απεηιεηηθά εξεζίζκαηα 

απ’ φηη νη αγρψδεηο (Bar-Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans- Kranenburg&VanIjzendoorn, 

2007).   

Τα άηνκα κε άγρνο πγείαο κπνξεί φρη κφλν λα εκθαλίζνπλ δπζιεηηνπξγηθά πξφηππα 

αληίδξαζεο ζηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο ηεο αζζέλεηαο, αιιά ελδέρεηαη επίζεο λα κελ 

δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο. Τα άηνκα πνπ βηψλνπλ βιαβεξά 

γεγνλφηα θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζνχλ κε αληηθεηκεληθφ θαη ζεηηθφ ηξφπν ηελ 

πνξεία ηεο αζζέλεηαο, βηψλνπλ πνιιαπιά νθέιε, φπσο γηα παξάδεηγκα απμεκέλε αλνρή ζηνλ 

πφλν θαη βειηησκέλε αλάθακςε απ’ απηφλ. Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ άγρνο 

πγείαο κπνξεί λα απνηχρνπλ ζηε ζεηηθή ζσκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη σο εθ ηνχηνπ λα κελ 

απνθνκίζνπλ ηα πξνζηαηεπηηθά νθέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο (Hadjistavropoulos, 

Craig&Hadjistavropoulos, 1998).  

Σχκθσλα κε ηνπο Salkovskis θαη Warwick (1986), ε γλσζηηθή – ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία 

βνεζάεη ζηελ εμήγεζε ηεο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ άγρνπο πγείαο. Οη γλσζηηθέο 

κεηαβιεηέο, ηα πξντφληα πιεξνθφξεζεο θαη νη παξειζνληηθέο εκπεηξίεο απνηεινχλ ηνπο 

πξσηνγελείο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε άγρνπο πγείαο. Όηαλ θξίζηκα 
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πεξηζηαηηθά (π.ρ., ζσκαηηθέο αηζζήζεηο)  ελεξγνπνηνχλ πεπνηζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δπζιεηηνπξγηθή πγεία, ην άγρνο γηα ηελ πγεία είλαη επαθφινπζν. Γηα λα γίλεη θαιχηεξα 

θαηαλνεηφ, νξηζκέλεο εζσηεξηθέο αηζζήζεηο θαη/ ή εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θάπνηα αξξψζηηα (π.ρ., ην λα αθνχο γηα έλαλ άξξσζην θίιν), είλαη ηθαλά λα ελεξγνπνηήζνπλ 

δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αξξψζηηα. Η δηαηήξεζε θαη 

επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνδίδνληαη ζηηο μερσξηζηέο αηνκηθέο γλσζηηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ (Hadjistavropoulos, Craig θαη 

Hadjistavropoulos, 1998).  

Τν γλσζηηθφ - ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν ππνζηεξίδεη φηη ην άγρνο πγείαο κπνξεί λα 

μεθηλήζεη λα απμάλεηαη ιφγσ πξνθαηεηιεκκέλεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο εζσηεξηθψλ ή 

εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα κηα αζζέλεηα (Karademas, Christopoulou, Dimostheni θαη 

Pavlu, 2008). Η γλσζηηθή - ζπκπεξηθνξηζηηθή ελαζρφιεζε κε ην άγρνο πγείαο πξνρψξεζε 

ζηε ιεηηνπξγηθή θαηαλφεζή ηνπ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζε βειηίσζε ησλ ηξφπσλ ζεξαπείαο 

ηνπ (Brady&Lohr, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Φαξκαθεπηηθή Αγσγή 
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Η ιήςε θαξκάθσλ είλαη κηα ζχλζεηε, πνιπδηάζηαηε ζπκπεξηθνξά πνπ επεξεάδεηαη απφ 

πνηθίινπο εμσγελείο, αιιά θαη ελδνγελείο παξάγνληεο (Zedler, Kakad, Collita, 

Murrelle&Shah, 2011). Οη αζζελείο ζπλαληάλε πνηθίιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο ζην ζχζηεκα 

πγείαο πξηλ πάξνπλ ηα θάξκαθά ηνπο. Απηνί νη επαγγεικαηίεο είλαη θπξίσο γηαηξνί, 

λνζνθφκεο θαη πξνζσπηθφ θαξκαθείσλ. Ψζηφζν, νη επαγγεικαηίεο πγείαο έρνπλ ηφζν 

επαγγεικαηηθέο φζν θαη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηα θάξκαθα θαη είλαη πνιχ πηζαλφ φηη 

έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ επεξεάδεη ην πψο θαη ην ηη πιεξνθνξίεο ζα 

κεηαθεξζνχλ ζηνπο αζζελείο (Mardby, Akerlind&Jorgensen, 2007).  

Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηα θάξκαθα θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε πνηθίινπο παξάγνληεο. Σχκθσλα κε ηνπο 

Shiyanbola, FarrisθαηChrischilles (2013), νη πεπνηζήζεηο γηα ηα θάξκαθα έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

σο κηα δηαπξνζσπηθή θνηλσληθφ - ςπρνινγηθή κεηαβιεηή πνπ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αληίζεηα, πξφζθαηε κειέηε έδεημε φηη νη γεληθέο πεπνηζήζεηο γηα ηα 

θάξκαθα παξακέλνπλ ζηαζεξέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αιιά θακία κειέηε δελ έδεημε 

πψο ζπγθεθξηκέλεο πεπνηζήζεηο γηα ηα θάξκαθα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κε ην ρξφλν 

(Porteous, Francis, Bond&Hannaford, 2010). Οη πεπνηζήζεηο γηα ηα θάξκαθα ζρεκαηίδνληαη 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο απφ πξνεγνχκελε ρξήζε 

παξφκνησλ θαξκάθσλ ή άιιεο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

ζεξαπεχζνπλ κηα παξφκνηα θαηάζηαζε. Αθφκε, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεπνηζήζεσλ γηα ηα θάξκαθα παίδνπλ νη ηπρφλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, νη 

καθξνπξφζεζκνη ζρεηηδφκελνη κε ηε ρξήζε θαξκάθσλθίλδπλνη, θαζψο θαη ε έθηαζε ζηελ 

νπνία ηα θάξκαθα παξεκβαίλνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αζζελψλ 

(Shiyanbola, Farris&Chrischilles, 2013). Οη Mardby, Akerlind θαη Jorgensen (2007) βξήθαλ 

ζε έξεπλά ηνπο φηη άηνκα κε πςειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο ζεψξεζαλ ηα νθέιε ησλ 
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θαξκάθσλ πεξηζζφηεξα θαη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηέο ηνπο ιηγφηεξεο, ζε ζρέζε κε άηνκα 

ρακειφηεξεο κφξθσζεο. 

Οη εμειίμεηο ζηελ ςπρνινγία ηεο πγείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία 

αξθεηψλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ ηήξεζε ηεο 

ζεξαπείαο. Τα κνληέια ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θαη ε ζεσξία ηεο απηνξξχζκηζεο κνηξάδνληαη 

ηελ θνηλή απνδνρή φηη ηα άηνκα αλαπηχζζνπλ πεπνηζήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξκελεία 

πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ θαη πνηα νδεγεί ζηε ζπκπεξηθνξά (Horne&Weinman, 1999). 

Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ αλαθεξφκελε ηήξεζε εξκελεχηεθε απφ ηξεηο 

παξάγνληεο : 

• Τηο πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηα θάξκαθά ηνπο, 

• Τν είδνο ηεο αξξψζηηαο ηνπο θαη 

• Τελ ειηθία ηνπο (Horne&Weinman, 1999). 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ήηαλ φηη νη πεπνηζήζεηο γηα ηα 

θάξκαθα ήηαλ ν ηζρπξφηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ζε ζρέζε κε ηνπο θιηληθνχο θαη 

θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο.  Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξχζκηζεο, κπνξεί 

λα ζπλαρζεί φηη παξάγνληεο φπσο νη εκπεηξίεο ρξήζεο θαξκάθσλ πνπ επεξεάδνπλ θαη 

δηακνξθψλνπλ πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο γηα ηα θάξκαθα, κπνξεί φλησο λα πξνθαιέζνπλ 

αιιαγέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Η πξφζθαηε έξεπλα πξνηείλεη φηη νη άλζξσπνη δελ δηαθέξνπλ κφλν ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα 

ηε θχζε θαη ηε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ, αιιά επίζεο θαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο λα είλαη επαίζζεηνη ή δεθηηθνί ζηελ ελδερφκελε 

αξλεηηθή επηξξνή ηνπ θάζε θαξκάθνπ (Horne, Graupner, Frost, Weinman, Wright&Hankins, 

2004). Δθείλνη πνπ αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ηδηαηηέξσο επαίζζεηνπο ζηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θαξκαθεπηηθήο ιήςεο, είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα ζεσξνχλ ηα 
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θάξκαθα σο πξαγκαηηθά βιαβεξά «δειεηήξηα» πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη απφ ηνπο γηαηξνχο 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Horne, 1997).  

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα ηα 

θάξκαθα θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο είλαη ν ηξφπνο ιήςεο ηνπο θαη ε αθξηβήο ηήξεζε ηεο 

ζεξαπείαο. Σχκθσλα κε ηνπο Shiyanbola, Farris θαη Chrischilles (2013), ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ 

θάλνπλ ρξήζε θαξκάθσλ ηείλνπλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή εηθφλα γηα ηα θάξκαθα απφ ηα άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζε πξνζσπηθφ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Απηφ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

νη ρξήζηεο βηψλνπλ ηελ επηξξνή ησλ θαξκάθσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο, ελψ αληίζεηα ηα άηνκα 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο απιά ηα ζπληαγνγξαθνχλ ρσξίο λα αηζζάλνληαη ηηο 

ηπρφλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηξξνέο ηνπο. Αθφκε, νη αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ ζρεηίδνληαη θαη 

κε ηελ πνζφηεηα ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ πνπ ιακβάλνπλ. 

Σχκθσλα κε ηνλ Trostle (1998), σο ηαηξηθή ζπκκφξθσζε έρεη νξηζηεί «ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελνχο (ζε φξνπο ρνξήγεζεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, αθνινπζίαο 

ζπγθεθξηκέλεο δίαηηαο ή ηελ εθηέιεζε άιισλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν δσήο) ηαπηίδεηαη κε ηελ 

ηαηξηθή ή γεληθφηεξα ηε ζπκβνπιή πγείαο». Η κε ζπκκφξθσζε είλαη έλα πνιππαξαγνληηθφ 

πξφβιεκα πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ν ραξαθηήξαο ηεο 

αζζέλεηαο, ε ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη ε εμαηξεηηθά επκεηάβιεηε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο 

(Leventhal&Cameron, 1987). Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ησλ 

αζζελψλ δελ ηεξνχλ ηηο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο, είηε κε ιακβάλνληαο ηα θάξκαθα φπσο 

έρνπλ ζπληαγνγξαθεζεί, είηε ιακβάλνληαο ‘ηα ζε ιαλζαζκέλεο δνζνινγίεο ή ζπρλφηεηεο.   

Γηα παξάδεηγκα, ν Conrad (1985) αλαθέξεη φηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε αζζελείο κε επηιεςία 

γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ηνπο, βξέζεθε φηη 42% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ξχζκηδαλ κφλνη ηνπο ηελ αγσγή ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηαηξηθέο νδεγίεο. 

Οη Horne, Graupner, Frost, Weinman, Wright θαη Hankins (2004) βξήθαλ φηη ππάξρεη 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θχιν θαη ζηηο γεληθέο πεπνηζήζεηο γηα βιάβεο απφ θάξκαθα, κε ηνπο 
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άληξεο θνηηεηέο λα πηζηεχνπλ φηη ηα θάξκαθα είλαη γεληθά βιαβεξέο, εζηζηηθέο νπζίεο. Δίλαη 

γλσζηφ φηη νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα είδε θαξκάθσλ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, σζηφζν δελ έρεη βξεζεί νκνθσλία γηα ηηο 

αηηίεο απηψλ ησλ δηαθνξψλ (Zadoroznyj&Svarstad, 1990). Έλαο πηζαλφο παξάγνληαο γηα ηηο 

δηαθνξέο απηέο απνηεινχλ νη θπζηθέο, γελεηηθέο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ, φπσο ε 

εγθπκνζχλε θαη νη αληηζπιιεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη γπλαίθεο. Αθφκε, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε γπλαίθα κε ηελ 

ελζσκάησζή ηεο ζηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, ηαπηφρξνλα κε ην λνηθνθπξηφ, επεξεάδεη ηηο 

θπιεηηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε πγείαο, ηε ζπκπεξηθνξά αξξψζηηαο θαη ηε 

ιήςε θαξκάθσλ. 

Υπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη αζζελείο ιακβάλνπλ κφλνη ηνπο θάξκαθα, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο «απηφ-θαξκαθεπηηθήο» αγσγήο, ε νπνία νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο Brata, 

Gudka, Schneider θαη Clifford (2014) σο: «ε επηινγή θαη ρξήζε θαξκάθσλ απφ άηνκα γηα λα 

ζεξαπεχζνπλ αζζέλεηα ή ζπκπηψκαηα αλαγλσξηζκέλα απφ ηνπο ίδηνπο». Η απηφ-

θαξκαθεπηηθή αγσγή πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο ηνλ έιεγρν έρνπλ ηα 

θαξκαθεία δηεζλψο. Υπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ θάλνπλ ηηο απηφ-θαξκαθεπηηθέο 

αγσγέο ζεκαληηθέο ζηηο αλαπηπζζφκελεο θπξίσο ρψξεο. Αξρηθά, ιφγσ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη έιιεηςεο θαζνιηθήο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δσξεάλ, αζζελείο κε 

ρακειφ εηζφδεκα δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο κηαο 

νινθιεξσκέλεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο. Αθφκε, νη δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θηινμελνχλ – εμππεξεηνχλ έλαλ ππεξβνιηθά κεγάιν 

αξηζκφ αζζελψλ, κε απνηέιεζκα παξαηεηακέλνπο ρξφλνπο αλακνλήο γηα κηα ζπλάληεζε κε 

έλαλ γηαηξφ. Γελ πξέπεη λα πεξάζεη απαξαηήξεην επίζεο ην γεγνλφο φηη θαη νη ίδηεο νη 

ηαηξηθέο κνλάδεο ζηεξνχληαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, κε απνηέιεζκα αθφκε θη εθεί ν δηαζέζηκνο 

αξηζκφο θαξκάθσλ γηα ηνπο αζζελείο λα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο. Καηά ζπλέπεηα πνιινί 



26 
 

αζζελείο επηιέγνπλ λα ζεξαπεχνληαη κφλνη ηνπο, πξνκεζεπφκελνη ηα θάξκαθά ηνπο απφ 

θαξκαθεία, ησλ νπνίσλ ην πξνζσπηθφ πξνζθέξεη επίζεο δσξεάλ ζπκβνπιέο, εθηφο απφ ηα 

θάξκαθα.  

Σχκθσλα κε ηνπο Schepis θαη Hakes (2014), ε κε ηαηξηθή ρξήζε ζπληαγνγξαθνχκελσλ 

θαξκάθσλ ζηηο Η.Π.Α. έρεη πεξηγξαθεί σο πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο ή αθφκε θαη σο 

επηδεκία. Υπνινγίδεηαη φηη  αλάκεζα ζηνπο κεγαιχηεξνπο ελήιηθεο, ηνπιάρηζηνλ έλαο ζηνπο 

ηξεηο πνπ θάλνπλ ρξήζε πέληε ή πεξηζζφηεξσλ θαξκάθσλ ζα βηψζνπλ κηα δπζάξεζηε 

εκπεηξία θάζε ρξφλν, ελψ ηα ζρεηηδφκελα κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πξνβιήκαηα 

πξνθαινχλ πεξίπνπ 106.000 ζαλάηνπο εηεζίσο (Shiyanbola&Farris, 2010). 

Τα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απνθηήζεη κεγάιε δεκνηηθφηεηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

ελαιιαθηηθά θάξκαθα (Olchowska&Kotala, 2013). Η πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ, ην θάλνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκβαηηθή ζεξαπεία, δειαδή σο 

ζπκπιήξσκα. Τέηνηεο ζεξαπείεο αθνινπζνχλ ζπλήζσο άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζεξαπεία θαη βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία 

ζεξαπεηψλ πνπ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά. Οη θχξηεο εθθιήζεηο ησλ 

ίδησλ ησλ απηφ-ρνξεγνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζεξαπεηψλ είλαη ε επξεία δηαζεζηκφηεηά 

ηνπο θαη ην ελδερφκελν λα απεπζπλζνχλ ζε επξχ θάζκα αλζξψπσλ. Δπίζεο, ε απμεκέλε 

ειεπζεξία πνπ πξνζθέξνπλ νη απηφ-ρνξεγνχκελεο ζεξαπείεο ηηο θάλνπλ πην πξνζηηέο ζε 

άηνκα πνπ έρνπλ δπζθνιία ζηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο ή ηνπο δηαθαηέρνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο 

απέλαληη ζηελ αγσγή. Απηέο νη ζεξαπείεο δίλνπλ ζην άηνκν ηελ επθαηξία λα πάξεη ηελ 

επζχλε ηεο ζεξαπείαο, δίλνληάο ηνπ θαιχηεξν έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. Αλ θαη νη απηφ-

ρνξεγνχκελεο ζεξαπείεο είλαη αξθεηά ππνζρφκελεο, ζεκαληηθέο εξσηήζεηο παξακέλνπλ 

αλαπάληεηεο. 

Μεξηθνί πξνηηκνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο, ηνπ φηη δελ ζέινπλ λα πάξνπλ θάξκαθα ή ιφγσ ηνπ 
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πηζαλνχ ζηίγκαηνο ηεο ζεξαπείαο. Κάπνηνη άιινη πάιη ζα πξνηηκήζνπλ θαξκαθνζεξαπεία ή 

ςπρνζεξαπεία, ληψζνληαο φηη νη δεζπφδνπζεο, επαγγεικαηηθψο δηαρεηξηδφκελεο ζεξαπείεο 

είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαηαξαρψλ, φπσο ε 

θαηάζιηςε θαη ην άγρνο (Mains θαη Scogin, 2003). 

Έλα παγθφζκην πξφβιεκα ησλ αζζελψλ είλαη ε κεγάιε ηάζε ηνπο λα επηιέγνπλ επψλπκα 

θάξκαθα έλαληη ησλ εγρψξησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ηδίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

φπσο καο πιεξνθνξνχλ νη  Xiao θαη Xu (2014). Σχκθσλα κε ηελ έξεπλά ηνπο ζηελ Κίλα, 

πεξίπνπ ην 75% ησλ αζζελψλ ζε κηα αίζνπζα αλακνλήο κηαο θιηληθήο πγείαο ζεσξνχλ ηα 

εηζαγφκελα επψλπκα θάξκαθα αλψηεξα ησλ εγρψξησλ γελφζεκσλ θαη ηζρπξίδνληαη φηη ζα 

πξνηηκνχζαλ λα επηιέγνπλ ηα εηζαγφκελα γηα φζν κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά. Σε 

γεληθέο γξακκέο νη άλζξσπνη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ ρακειέο γλψζεηο γηα ηελ 

πγεία, κε απνηέιεζκα λα μερσξίδνπλ θαη λα επηιέγνπλ ηα θάξκαθά ηνπο κφλν απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπο. Αθφκε, ην ρακειφ επίπεδν γλψζεψλ ηνπο γηα ηελ πγεία δελ ηνπο αθήλεη 

πεξηζψξηα πξνζσπηθήο επηινγήο θη έηζη νη αζζελείο ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηελ θαηεχζπλζε 

πνπ ηνπο δίλνπλ νη γηαηξνί ηνπο. Γπζηπρψο, κηα ζεκαληηθή αλαινγία ησλ γηαηξψλ εθθξάδνπλ 

αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα (Xiao&Xu, 2014). 

Ταπηφρξνλα, νη πξνβαιιφκελεο απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο δηαθεκίζεηο, είλαη ε 

θχξηα πεγή πιεξνθφξεζήο ηνπο γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο. Ψζηφζν, εθηφο απφ ηηο 

δηαθεκίζεηο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ θαξκάθσλ ζπρλά κεηαθέξνληαη απφ ζηφκα 

ζε ζηφκα αλάκεζα ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ηελ ίδηα αζζέλεηα (Xiao θαη Xu, 2014). Οη 

θαξκαθεπηηθέο εκπεηξίεο ησλ άιισλ είλαη κεγάιε επηξξνή γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαξκάθνπ, θαζψο νη άλζξσπνη εκπηζηεχνληαη ηδηαίηεξα θάπνηνλ πνπ έρεη ηέηνηα εκπεηξία. 

Έηζη, ε ελαιιαγή ησλ εγρψξησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζε εηζαγφκελα επψλπκα θάξκαθα 

ζπλήζσο πξνζβάιιεηαη απφ ηέηνηεο βησκαηηθέο ηζηνξίεο. Σεκαληηθή, ηέινο, είλαη θαη ε 

πεπνίζεζε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη φηη φζν πην αθξηβφ είλαη ην πξντφλ πνπ αγνξάδεηαη, ηφζν 
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θαιχηεξν ζα είλαη. Έηζη, θαζψο νη αζζελείο αγνξάδνπλ ηα επψλπκα θάξκαθα αθξηβφηεξα απφ 

ηα γελφζεκα, έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη θαη θαιχηεξα, αθφκε θη αλ θαλέλαο ηνπο δελ έρεη 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Ζ Παξνύζα Έξεπλα  
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Η παξνχζα έξεπλα, ζε γεληθέο γξακκέο, έρεη ζηφρν λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ππάξρνπλ ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ζεκάησλ πγείαο θάησ απφ ζπλζήθεο αζζέλεηαο θαη θαηά 

πφζν ππάξρεη πηζαλφηεηα εθνχζηαο έλαξμεο ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο φζν 

επηδεηλψλνληαη ηα ζπκπηψκαηα κηαο αζζέλεηαο ρσξίο ηε ζπληαγή ηαηξνχ. Αθφκε, κειεηήζακε 

ηε ζρέζε πνπ έρεη ε αχμεζε ηνπ άγρνπο πγείαο κε ηελ εθνχζηα ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. 

Τέινο, ζέιακε λα δνχκε θαηά πφζν ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηά καο φηαλ ε 

αζζέλεηα αθνξά ην ίδην ην άηνκν θαη φηαλ αθνξά θάπνην νηθείν, αγαπεκέλν πξφζσπν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελαιιαθηηθή καο ππφζεζε ζηελ πεξίπησζε ηεο «έλαξμεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο» έρεη σο εμήο: 

 H1: Υπάξρεη αξλεηηθή ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ εθνχζηα έλαξμε 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη επηδείλσζε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ.  

Η ελαιιαθηηθή καο ππφζεζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ «άγρνπο πγείαο» έρεη σο εμήο: 

 H2: Υπάξρεη αξλεηηθή ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην άγρνο πγείαο θαη 

ζηελ εθνχζηα ρξήζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. 

Υπνζέηνπκε φηη φζν απμάλεηαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ, ε εθνχζηα έλαξμε ρξήζεο 

θαξκάθσλ ζα κεηψλεηαη, φπσο αληίζηνηρα ζα ζπκβαίλεη φζν ζα απμάλεηαη ην άγρνο πγείαο, 

είηε ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ ηνλ εαπηφ είηε θάπνηνλ νηθείν.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

2.1. Σν Γείγκα 

Τν δείγκα ηεο έξεπλάο καο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 261 άηνκα, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

ελψ απφ ην ηκήκα Χπρνινγίαο εξσηήζεθαλ κφλν πξσηνεηείο θνηηεηέο (ιφγσ εκπεηξίαο ησλ 

θνηηεηψλ κεγαιχηεξσλ εηψλ απφ ηα καζήκαηα), πξνθεηκέλνπ νη απαληήζεηο λα παξακείλνπλ 

αλεπεξέαζηεο απφ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο Χπρνινγίαο θαη λα 

απνθεπρζνχλ εηθαζίεο γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, πνπ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο Χπρνινγίαο ηεο 

Υγείαο.Σπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ζηα ζπκπηψκαηα ησλ ίδησλ 

ζπκπιεξψζεθε απφ 133 άηνκα θαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπαθνξνχζε ζηα ζπκπηψκαηα 

θάπνηνπ νηθείνπ ζπκπιεξψζεθε απφ 128 άηνκα ( ζχλνιν 80 άλδξεο, 181 γπλαίθεο). Η ειηθία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θπκαηλφηαλ απφ 18 έσο 29 εηψλ. Η κέζε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 

ηα 20 έηε, ελψ 11 άηνκα δελ αλέθεξαλ ηελ ειηθία ηνπο. Οη 35 δήισζαλ φηη λνζνχζαλ ην 

δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη 225 φηη ήηαλ πγηείο. Αθφκε, 73 απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη έπαζραλ απφ θάπνηα αζζέλεηα ζην παξειζφλ, ελψ 188 φηη δελ 

έπαζραλ. Τέινο, 100 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη θάπνην νηθείνο ηνπο πάζρεη απφ θάπνηα 

αζζέλεηα θαη 158 δήισζαλ φηη θαλέλαο δηθφο ηνπο δελ λνζεί. 
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2.2. Σα εξγαιεία 

     Αξρηθά, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηεκαηνινγίσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο 

απάληεζαλ ζε πέληε (5) εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πφζν πγηείο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη 

πφζν αλεζπρνχλ γηα ηελ πγεία ηνπο (π.ρ., «Όηαλ ζθέθηνκαη ηελ θπζηθή κνπ πγεία κέλσ κε 

έλα αίζζεκα αλεζπρίαο»).  

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πηζαλψλ αληηδξάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ελδερφκελν κηαο 

ζνβαξήο αζζέλεηαο, θαηαζθεπάζακε κηα ζεηξά απφ πέληε (5) ζχληνκσλ ζελαξίσλ (π.ρ., «Έλα 

άηνκν έλησζε θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο αδπλακία θαη είρε αλεβάζεη ππξεηφ. 

Παξάιιεια, είρε βήρα πνπ θάπνηεο ζηηγκέο γηλφηαλ έληνλνο»), πνπ αλαθεξφηαλ ζε 

ζπκπηψκαηα κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο (θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα), ε νπνία δελ θαηαλνκάδεηαη. 

Κάζε ζελάξην πεξηιάκβαλε επηδεηλνχκελα ζπκπηψκαηα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα (ήπηα 

ζην πξψην ζελάξην έσο πνιχ βαξηά ζην ηειεπηαίν). Μεηά απφ θάζε ζελάξην νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχλην λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ, ίδηαο γηα θάζε ζελάξην. 

Τξεηο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζην βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο πνπ αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ζε 

ζρέζε κε ηα πεξηγξαθφκελα ζπκπηψκαηα (π.ρ., «Σε πνην βαζκφ ζα ζεσξνχζαηε ηα 

ζπκπηψκαηα απηά επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ζαο;»). Οη εξσηήζεηο ήηαλ νη ίδηεο ζε φια ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, κε ηε δηαθνξά φηη ηα κηζά πεξίπνπ απφ απηά αλαθέξνληαλ ζηνλ ίδην ηνλ 

εαπηφ θαη ηα ππφινηπα ζε θάπνηνλ νηθείν. Αθφκε, δέθα εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζε πηζαλνχο 

ηξφπνπο αληίδξαζεο ζε θάζε ζελάξην (π.ρ., επίζθεςε ζε γηαηξφ, ιήςε θαξκάθσλ, 

μεθνχξαζε, απνθπγή νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο). Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχλην λα δειψζνπλ 

πφζν πηζαλφ είλαη λα πηνζεηήζνπλ θάζε κία απφ απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο κε ηε ρξήζε κηαο 

θιίκαθαο ηχπνπ Likert. Απφ ηνπο κηζνχο πεξίπνπ ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ 

ζθεπηφκελνη ηα ζελάξηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο γηα θάπνηνλ νηθείν.   
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Σην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν θάζε ζπκκεηέρσλ απάληεζε ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην 

θχιν, ηελ ειηθία ηνπ θαη ην βαζκφ πνπ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ πγηή ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο εκπεηξίεο ηνπ ζπκκεηέρνληα κε θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα (π.ρ., 

«Έρεηε ηψξα θάπνηα αζζέλεηα ή άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο;, Έρεηε αληηκεησπίζεη ζην 

παξειζφλ θάπνηα αζζέλεηα ή άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο;»).  

 

2.3.  Ζ Γηαδηθαζία   

Η ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζηνπο ακθηζεαηξηθνχο ρψξνπο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Οη θνηηεηέο ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα κφλνη ηνπο κεηά απφ 

δηεπθξηλίζεηο ησλ εξεπλεηψλ. Οη ψξεο πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα ήηαλ πξσηλέο, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε πλεπκαηηθή δηαχγεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

3.1. Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο Άγρνπο Τγείαο  

Ο πξψηνο καο ζηφρνο ήηαλ λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν ε θιίκαθα πνπ αθνξνχζε ηηο 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην άγρνο πγείαο ήηαλ αμηφπηζηεο ή φρη. Γηα απηφλ ην ζθνπφ 

ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ ζπληειεζηήCronbach’ sAlpha, φπνπ φηαλ νη ηηκέο ηνπ είλαη πάλσ απφ 

0,7 επαιεζεχεηαη ε αμηνπηζηία ησλ εξσηήζεσλ πνπ εμεηάδνπκε. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ν 

βαζκφο αμηνπηζηίαο είλαη ρακειφηεξνο, ελδέρεηαη λα πεξηνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

έξεπλάο καο. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη φηη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην άγρνο 

πγείαο είλαη αμηφπηζηεο, θαζψο νη ηηκέο ηνπο είλαη πάλσ απφ 0,7.  

 

Πίλαθαο 1: 

Αλάιπζε αμηνπηζηίαο  

 

 

 

 

  

  

Cronbach’ s 

alpha 

 

Πιήζνο 

Δξσηήζεσλ 

Άγρνο Υγείαο 0,839 5 
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 3.2. Δθνύζηα Λήςε Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο  

 Γηα λα δηαπηζηψζνπκε ζε πνην βαζκφ ε επηδείλσζε ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εθνχζηα έλαξμε ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε γηα 

ηνλ εαπηφ φζν θαη γηα θάπνηνλ νηθείν, θαζψο θαη ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο ησλ κεηαβιεηψλ, 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο επαλαιεπηηθψλ κεηξήζεσλ 

(repeatedmeasuresANOVA). Αθφκε, ρξεζηκνπνηήζακε ηα επίπεδα ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5%. Δπηπιένλ, γηα ηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ ρξήζηκε ήηαλ θαη 

ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο, ψζηε λα ειεγζεί ν βαζκφο θαη ε πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. Τέινο, αλαθνξά 

έγηλε ζε θάπνηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην εχξνο κέζα ζην νπνίν 

θπκαίλνληαη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ, ζε πνζνζηφ πηζαλφηεηαο 95%. Αλ ηα 

δηαζηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ δελ πεξηιακβάλνπλ ην κεδέλ, ηφηε ηα απνηειέζκαηά καο είλαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά.  

 

Πίλαθαο 2: 

Πίλαθαο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο γηα ηελ εθνύζηα έλαξμε θαξκάθσλ  

 

  

F 

 

Hypothesis df 

 

Error df 

 

p 

Δθνχζηα ιήςε 

θαξκάθσλ 

 

32,83 

 

4 

 

252 

 

0,000 

 

 

 

 

 



35 
 

Πίλαθαο 3: 

Μέζνη όξνη απαληήζεσλ γηα ηνλ εαπηό θαη γηα θάπνηνλ νηθείν 

 

 

 

 

Δαπηφο -

Άιινο 

 

Σσκαηηθά 

Σπκπηψκαηα 

 

 

Μ.Ο. 

 

Τππηθφ 

Σθάικα 

95% Γηαζηήκαηα 

Δκπηζηνζχλεο 

Μηθξφηεξν 

φξην 

Υςειφηεξν 

φξην 

 

 

Δαπηφο 

1 

2 

3 

4 

5 

5,015 

4,565 

4,183 

3,893 

3,473 

0,167 

0,174 

0,182 

0,180 

0,191 

4,686 

4,222 

3,826 

3,539 

3,097 

5,344 

4,908 

4,541 

4,247 

3,850 

 

 

Άιινο 

1 

2 

3 

4 

5 

4,103 

3,349 

3,032 

2,571 

2,397 

0,170 

0,178 

0,185 

0,183 

0,195 

3,768 

2,999 

2,667 

2,211 

2,013 

4,439 

3,699 

3,396 

2,932 

2,781 

 

 

Πίλαθαο 4:  

Σπλνιηθόο κέζνο όξνο ηεο εθνύζηαο ιήςεο θαξκάθσλ γηα θάζε επίπεδν ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο 

 

 

Σσκαηηθά 

Σπκπηψκαηα 

 

Μ.Ο. 

 

Τππηθφ Σθάικα 

95% Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο 

Μηθξφηεξν φξην Υςειφηεξν 

φξην 

1 

2 

3 

4 

5 

4,559 

3,957 

3,607 

3,232 

2,935 

0,119 

0,124 

0,130 

0,128 

0,137 

4,324 

3,712 

3,352 

2,980 

2,666 

4,794 

4,202 

3,863 

3,485 

3,204 
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Απφ ηηο κεηξήζεηο καο ηα απνηειέζκαηά καο αλαδείρζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πίλαθα 2 πξνθχπηεη ν ηχπνο F(4, 252) = 32,83, p <0,001. Τα 

απνηειέζκαηα απηά επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ 

επηδείλσζε ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ έλαξμε ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. 

Αθφκα, ζηνλ πίλαθα 3 βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ έλαξμε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαηά ηελ επηδείλσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, ηφζν ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ (Μ.Ο. = 5,015 

γηα ην πξψην επίπεδν ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη Μ.Ο. = 3,473 γηα ην πςειφηεξν 

επίπεδν ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο φζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ), φζν θαη ζε εθείλα πνπ 

αθνξνχλ ζε θάπνην νηθείν πξφζσπν (Μ.Ο. = 4,103 γηα ην πξψην επίπεδν ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο φζνλ αθνξά θάπνηνλ νηθείν θαη Μ.Ο. = 2,397 γηα ην πςειφηεξν επίπεδν ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο φζνλ αθνξά θάπνηνλ νηθείν). Απηφ θαίλεηαη επίζεο θαη ζηνλ πίλαθα 

4, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηνπο ζπλνιηθνχο κέζνπο φξνπο γηα θάζε επίπεδν ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο. Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη φζν ζνβαξεχνπλ ηα ζπκπηψκαηα κηαο αζζέλεηαο, ηφζν 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο ππάξρνπλ λα μεθηλήζεη θάπνηνο κφλνο ηνπ, ή λα ζπκβνπιέςεη θάπνηνλ 

νηθείν ηνπ λα μεθηλήζεη κφλνο ηνπ, λα θάλεη εθνχζηα ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο απφ φζα 

δηαζέηεη ζπίηη ηνπ .  

 

 

3.3. Αλαδήηεζε Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο ρσξίο Ηαηξηθή πληαγή  

Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε εάλ ε επηδείλσζε ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αλαδήηεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο απφ άιινπο ή απφ θαξκαθεία, ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, 

αθνινπζήζακε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε πξηλ.  
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Πίλαθαο 5:  

Πίλαθαο δηαθπκάλζεσλ γηα ηελ αλαδήηεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6: 

Μέζνη όξνη απαληήζεσλ γηα ηνλ εαπηό θαη γηα θάπνηνλ νηθείν  

 

 

Δαπηφο - 

Άιινο 

 

Σσκαηηθά 

Σπκπηψκαηα 

 

 

Μ.Ο. 

 

Τππηθφ 

Σθάικα 

95% Γηαζηήκαηα 

Δκπηζηνζχλεο 

Μηθξφηεξν 

φξην 

Υςειφηεξν 

φξην 

 

 

Δαπηφο 

  

1 

2 

3 

4 

5 

3,656 

3,820 

3,461 

3,531 

3,352 

0,178 

0,170 

0,180 

0,192 

0,200 

3,305 

3,485 

3,107 

3,152 

2,957 

4,007 

4,155 

3,815 

3,910 

3,746 

Αγσγή ρσξίο 

ηαηξηθή 

ζπληαγή 

 

F 

 

Hypothesis df 

 

Error df 

 

p 

6 4 249 0,000 
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Άιινο 

1 

2 

3 

4 

5 

3,270 

2,976 

2,937 

2,659 

2,317 

0,180 

0,171 

0,181 

0,194 

0,202 

2,916 

2,638 

2,580 

2,277 

1,920 

3,624 

3,314 

3,293 

3,041 

2,715 

 

 

Πίλαθαο 7: 

Σπλνιηθόο κέζνο όξνο ηεο ιήςεο θαξκάθσλ ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή γηα θάζε επίπεδν ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

 

 

Σσκαηηθά 

Σπκπηψκαηα 

 

Μ.Ο. 

 

Τππηθφ Σθάικα 

95% Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο 

Μηθξφηεξν φξην Υςειφηεξν 

φξην 

1 

2 

3 

4 

5 

3,463 

3,398 

3,199 

3,095 

2,835 

0,127 

0,121 

0,128 

0,137 

0,142 

3,214 

3,160 

2,947 

2,826 

2,554 

3,712 

3,636 

3,450 

3,364 

3,115 

 

 

Απφ ηηο κεηξήζεηο καο ηα απνηειέζκαηά καο αλαδείρζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πίλαθα 5 πξνθχπηεη ν ηχπνο F(4, 250) =6, p < 0,001. Τα απνηειέζκαηα 

απηά επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ επηδείλσζε ησλ 

ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ αλαδήηεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. 

Αθφκα, ζηνλ πίλαθα 6 βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εθνχζηα αλαδήηεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαηά ηελ 

επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ, ηφζν ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ 

(Μ.Ο. = 3,656 γηα ην πξψην επίπεδν ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη Μ.Ο. = 3,352 γηα ην 

πςειφηεξν επίπεδν ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο φζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ),  φζν θαη ζε εθείλα 
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πνπ αθνξνχλ ζε θάπνην νηθείν πξφζσπν(Μ.Ο. = 3,270 γηα ην πξψην επίπεδν ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαη Μ.Ο. = 2,317 γηα ην πςειφηεξν επίπεδν ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο φζνλ 

αθνξά θάπνην νηθείν πξφζσπν). Απηφ θαίλεηαη επίζεο θαη ζηνλ πίλαθα 7, ν νπνίνο 

παξνπζηάδεη ηνπο ζπλνιηθνχο κέζνπο φξνπο. Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη φζν ζνβαξεχνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα κηαο αζζέλεηαο, ηφζν ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο ππάξρνπλ λα αλαδεηήζεη θάπνηνο 

κφλνο ηνπ, ή λα ζπκβνπιέςεη θάπνηνλ νηθείν ηνπ λα αλαδεηήζεη κφλνο ηνπ, θαξκαθεπηηθή 

αγσγή ρσξίο ηε ζπληαγή θάπνηνπ εηδηθνχ. 

 

 

3.4. Άγρνο Τγείαο θαη Φαξκαθεπηηθή Αγσγή  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην απμεκέλν άγρνο πγείαο ζρεηίδεηαη κε 

ηε ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ρξεζηκνπνηήζακε ην δείθηε ζπζρέηηζεο Pearsonr γηα 

εμαξηεκέλα δείγκαηα, θαζψο νη βαζκνινγίεο ζηα εξσηεκαηνιφγηα πξνέξρνληαη απφ ηα ίδηα 

άηνκα.  

 

 

Πίλαθαο 8:  

Σπζρέηηζε ηνπ Άγρνπο Υγείαο κε ηε Λήςε Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο θαζώο ηα ζπκπηώκαηα 

επηδεηλώλνληαη 

 

Άγρνο 

Υγείαο 

 

Pearson r 

Sig 

Άηνκα 

Δξ.1.5.7 Δξ.1.5.8 Δξ.2.5.7 Δξ.2.5.8 

-0,011 0,061 0,049 0,058 

0,866 0,332 0,432 0,355 

216 258 260 259 

 

 

Άγρνο 

Υγείαο 

 

Pearson r 

Sig 

Άηνκα 

Δξ.3.5.7 Δξ.3.5.8 Δξ.4.5.7 Δξ.4.5.8 

0,087 0,060 0,086 0,073 

0,161 0,337 0,168 0,246 

260 260 260 257 
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 8, βξήθακε φηη ν δείθηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

καο κεηαβάιιεηαη γηα θάζε επίπεδν άγρνπο. Ψζηφζν, φηαλ ην επίπεδν άγρνπο πγείαο θηάλεη 

ζην πςειφηεξν ζηάδην ηνπ, παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο ζπζρέηηζεο είλαη r = 0,113 θαηr = 

0,151, γηα θάζε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηε ρξήζε θαξκάθσλ αληίζηνηρα. Τν απνηέιεζκα απηφ 

δειψλεη φηη ππάξρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ καο. Πξνρσξψληαο, 

ινηπφλ, ζηελ εξκελεία απηνχ ηνπ αξηζκεηηθνχ απνηειέζκαηνο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ππάξρεη κηα ηάζε φζν απμάλεη ην άγρνο πγείαο, ηφζν λα θάλεη θάπνηνο ρξήζε θαξκαθεπηηθήο 

αγσγήο.  

 

 

 

3.5. Ζ ρέζε ηνπ Παξάγνληα «Δαπηόο - Άιινο» κε ην Άγρνο Τγείαο θαη ηε 

Φαξκαθεπηηθή Αγσγή 

Μέζα απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε βξήθακε φηη ππάξρεη κηα πςειή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ καο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηνπ «εαπηνχ». 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηά καο έδεημαλ φηη φηαλ ην επίπεδν άγρνπο πγείαο είλαη 

πνιχ πςειφ, ππάξρεη έλαο δείθηεο ζπζρέηηζεο ηνπ βαζκνχ r = 0,111 θαη r = 0,131 γηα ηηο δπν 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε θαξκάθσλ απφ θάπνηνλ νηθείν, ελψ ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ εαπηφ, ν δείθηεο ζπζρέηηζεο είλαη r = 0,103 θαη r =0,162. Βιέπνπκε, 

επνκέλσο, φηη ε πηζαλφηεηα ρξήζεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζε πεξηπηψζεηο πςεινχ επηπέδνπ 

 

Άγρνο 

Υγείαο 

 

Pearson r 

Sig 

Άηνκα 

Δξ.5.5.7 Δξ.5.5.8 

0,113 0,151 

0,070 0,015 

258 260 
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άγρνπο πγείαο, ηείλεη λα αθνξά πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ, παξά θάπνην νηθείν πξφζσπν (βι. 

πίλαθα 9).  

 

Πίλαθαο 9: 

Σπζρεηίζεηο ηνπ Παξάγνληα «Εαπηόο – Άιινο» κε ην Άγρνο Υγείαο κε ηε Λήςε Φαξκαθεπηηθήο 

Αγσγήο 

 

 

Δαπηφο 

 

 

Άιινο 

 

Pearson r 

Sig 

Άηνκα 

Δξ.1.5.7 Δξ.1.5.8 Δξ.2.5.7 Δξ.2.5.8 

-0,047 0,098 -0,092 0,039 

0,592 0,268 0,295 0,657 

133 130 132 131 

Pearson r 

Sig 

Άηνκα 

0,004 0,014 0,163 0,066 

0,962 0,878 0,066 0,462 

128 128 128 128 

 

 

 

Δαπηφο 

 

 

Άιινο 

 

Pearson r 

Sig 

Άηνκα 

Δξ.3.5.7 Δξ.3.5.8 Δξ.4.5.7 Δξ.4.5.8 

0,075 0,043 0,053 0,118 

0,390 0,624 0,546 0,181 

133 133 133 131 

Pearson r 

Sig 

Άηνκα 

0,088 0,070 0,111 0,011 

0,327 0,436 0,214 0,907 

127 127 127 126 

 

 

Πίλαθαο 9 (ζπλέρεηα) 

 

 

 

Δαπηφο 

 

 

Άιινο 

 

Pearson r 

Sig 

Άηνκα 

Δξ.5.5.7 Δξ.5.5.8 

0,103 0,162 

0,240 0,063 

132 133 

Pearson r 

Sig 

Άηνκα 

0,111 0,131 

0,216 0,143 

126 127 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΤΕΖΣΖΖ 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ηα άηνκα αλαδεηνχλ 

βνήζεηα ζε θαξκαθεπηηθέο αγσγέο πνπ ηνπο έρεη ζπζηήζεη θάπνηνο, ρσξίο λα είλαη εηδηθφο, 

θαζψο θαη ζε αγσγέο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε απφ παιαηφηεξε αζζέλεηα θαζψο ηα 

ζπκπηψκαηα κηαο αζζέλεηαο επηδεηλψλνληαη. Δπίζεο, βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ 

βαζκνχ ζηνλ νπνίν απηή ε αλαδήηεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο επεξεάδεηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ επίπεδν άγρνπο. 

Τα απνηειέζκαηά καο ζε γεληθέο γξακκέο επηβεβαίσζαλ ηηο αξρηθέο καο ππνζέζεηο. Αξρηθά, 

ην πξψην ζέκα πνπ ζέιακε λα εμεηάζνπκε ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ απέλαληη ζε κηα 

αξλεηηθή ζσκαηηθή θαηάζηαζε. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη άλζξσπνη ηείλνπλ 

λα δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο ζσκαηηθήο ηνπο πγείαο ζχκθσλα κε πξνζσπηθέο αληηιήςεηο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ πξνεγνχκελε εκπεηξία, απφ αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα, είηε απφ θνηλσληθνχο – πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (Kolk, Hanewald, 

Schagen&GijsbersvanWijk, 2002). Έηζη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζε ζέκαηα πγείαο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζπκία λα απνθεπρζεί ε αζζέλεηα, θαζψο θαη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη 

κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε γηα ηελ πγεία ζα απνηξέςεη ηελ έλαξμε ή ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. 

Άιισζηε, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ έλαξμε κηαο ζπκπεξηθνξάο 

απέλαληη ζε κηα αζζέλεηα είλαη ε ίδηα ε απεηιή ηεο αζζέλεηαο (Καξαδήκαο, 2005).  

Σηελ έξεπλα απηή, ε πξάμε πνπ κειεηήζακε έλαληη ηεο εμέιημεο ηεο αζζέλεηαο ήηαλ ε 

ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Τα απνηειέζκαηά καο έδεημαλ φηη θαζψο ηα ζπκπηψκαηα 

κηαο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο ζνβαξεχνπλ, ηφζν ιηγφηεξα είλαη ηα άηνκα πνπ ζα θαηαθχγνπλ 

ζηε ιήςε θαξκάθσλ απφ απηά πνπ έρνπλ ήδε ζην ζπίηη ηνπο ή απφ θάπνην θαξκαθείν, ρσξίο 
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ηε ζπληαγή ελφο εηδηθνχ ή ζα ζπκβνπιέςνπλ θάπνηνλ νηθείν ηνπο λα θάλεη ρξήζε θαξκάθσλ 

ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. Απηφ είλαη έλα πνιππαξαγνληηθφ δήηεκα. Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο γηα ηα θάξκαθα θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, αθξηβψο φπσο 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο θαη γηα ηελ πγεία ηνπο.Οι Shiyanbola, Farris θαη Chrischilles 

(2013), ηζρπξίζηεθαλ φηη νη πεπνηζήζεηο γηα ηα θάξκαθα απνηεινχλ κηα δηαπξνζσπηθή 

θνηλσληθφ – ςπρνινγηθή κεηαβιεηή πνπ δελ παξνπζηάδεη ζηαζεξφηεηα ζην ρξφλν θαη 

κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. Οη αληηιήςεηο απηέο πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο απφ 

ηελ επαθή κε δηάθνξα θάξκαθα, ηφζν απφ ηελ πξνζσπηθή ρξήζε ηνπο φζν θαη απφ ηε ρξήζε 

πνπ έθαλαλ άηνκα ηνπ ζηελνχ θηιηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ θχθινπ ηνπο. Οη αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθιήζεθαλ θαηά ηε ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εθηίκεζε ησλ αηφκσλ γηα ηε ρξήζε ηνπο, ηδίσο φηαλ ηα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ βηψλνπλ επηδεηλψλνληαη.  

Δίλαη πηζαλφ ν θφβνο ηεο αζζέλεηαο λα απνηξέπεη ηα άηνκα λα ρνξεγήζνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ρσξίο ηε ζπκβνπιή θάπνηνπ εηδηθνχ. Όηαλ ηα ζπκπηψκαηα 

πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ πνλνθέθαιν ή κηα δαιάδα, νη άλζξσπνη δελ αηζζάλνληαη θφβν ή 

απεηιή γηα ηελ πνξεία ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Δάλ φκσο απηά ηα απιά ζπκπηψκαηα 

ρεηξνηεξεχνπλ ζπλερψο, είλαη πηζαλφ φηη ζα θπξηεχνληαη απφ θφβν θαη γηα ηελ έθβαζε ηεο 

θαηάζηαζεο αιιά θαη γηα ηελ ελδερφκελε επηξξνή ησλ νπζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ζηα ήδε 

ππάξρνληα ζπκπηψκαηα. Αθφκε, άηνκα πνπ δελ έρνπλ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο κε ζνβαξέο 

αζζέλεηεο, θπξηεχνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ θφβν γηα ηελ πγεία ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

κελ παίξλνπλ ηελ επζχλε ηεο πξνζπάζεηαο απηφ - ζεξαπείαο. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη φζν 

ρεηξνηεξεχνπλ ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, νη πηζαλφηεηεο λα ζπκβνπιέςεη θάπνηνο έλα νηθείν 

ηνπ πξφζσπν λα ιάβεη θάξκαθα ρσξίο λα επηζθεθζεί έλαλ γηαηξφ, κεηψλνληαη ζεκαληηθά. 

Δπνκέλσο, ν θφβνο εμέιημεο ηεο αζζέλεηαο δελ επεξεάδεη κφλν ην άηνκν πνπ ηελ βηψλεη, 

αιιά επεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη αληηιεπηή απφ θάπνηνλ παξαηεξεηή. ΟηPetersen, 
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VandenBerg, JanssensθαηVandenBerg (2011), αληίλααιιάμνπλ νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

αζζέλεηαο, ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα ζηνρνπνηεζνχλ νξηζκέλεο 

κεηαβιεηέο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ε θαιή ςπρνινγία θαη ε ζπκπεξηθνξά πγείαο, ηδίσο 

ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ηα ζπκπηψκαηα νινέλα θαη ρεηξνηεξεχνπλ.  

Τν δεχηεξν δήηεκα πνπ εμεηάζακε ζηελ έξεπλα απηή, ήηαλ θαηά πφζν ην άγρνο πγείαο 

επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πνπ αζζελνχλ ή ησλ νπνίσλ αζζελεί θάπνηνο 

νηθείνο ηνπο, ζα αληηκεησπίζνπλ ηελ απηφ – ρνξήγεζε θαξκάθσλ. Τα επξήκαηά καο ήηαλ 

ζχκθσλα κε απηά πνπ αλακέλακε, δειαδή, φζν απμάλεη ην άγρνο πγείαο ηφζν πηζαλφηεξν 

είλαη λα πάξεη θάπνηνο θάξκαθα.   

Σχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ Ouimet, Gawronski&Dozois, (2009), ηα άηνκα ηείλνπλ λα 

επεμεξγάδνληαη ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο κε έλαλ ηξφπν πνπ ζπκθσλεί κε ηηο 

πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Τν απμεκέλν άγρνο πγείαο 

επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ θαζελφο γηα ηελ ζσκαηηθή ηνπ πγεία, αιιά θαη γηα 

ηελ εκθάληζε ή εμέιημε κηαο αζζέλεηαο. Τν άγρνο είλαη γλσζηφ γηα ηηο θαηαζηξνθηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ζ’ απηφλ πνπ ην βηψλεη. Όηαλ, 

ινηπφλ, ην άηνκν ππνθέξεη απφ άγρνο είλαη πην πηζαλφ λα μεθηλήζεη κηα θαξκαθεπηηθή αγσγή 

γηα λα απνθχγεη ηελ επηδείλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε ην 

γεγνλφο φηη ε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή ζεσξείηαη φηη δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν ζηελ 

απνθεπθηηθή ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε ηνπο Reinecke, Rinck, Beckerθαη Hoyer (2013), 

θαζψο πηζηεχεηαη φηη πξνβιέπεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ πην απνηξεπηηθψλ 

εκπεηξηψλ. Δπηπιένλ, ην αίζζεκα ηνπ άγρνπο επεξεάδεη ηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αηφκνπ ζε ζεκείν ηέηνην πνπ λα ζεσξεί ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή σο κφλε ιχζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπο, ππνδεηθλχνληαο κηα παληειή έιιεηςε αληηθεηκεληθήο θξίζεο θαη 

απνθεχγνληαο θάζε επαθή κε εηδηθνχο πγείαο. Τν άγρνο κπνξεί λα θαζνδεγεί ηνλ πάζρνληα 
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ζε παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη απνθάζεηο, ρσξίο λα ηνπ αθήλεη πεξηζψξηα ελαιιαθηηθήο 

δξάζεο.  

      Ψζηφζν, ηα απνηειέζκαηα καο ππέδεημαλ φηη ππάξρεη έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο απφ άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ άγρνο πγείαο, φζνλ 

αθνξά ηνλ παξάγνληα ηνπ πάζρνληα εαπηνχ ή ηνπ πάζρνληα άιινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

δεδνκέλα καο έδεημαλ φηη θαζψο ηα επίπεδα άγρνπο γηα ηελ πγεία απμάλνληαη, είλαη 

πηζαλφηεξν απηφο πνπ βηψλεη ην άγρνο λα μεθηλήζεη κηα αγσγή, ελψ δελ είλαη ηφζν πηζαλφ λα 

ζπκβνπιέςεη θάπνην νηθείν ηνπ πξφζσπν πνπ λνζεί λα μεθηλήζεη ηελ ίδηα αγσγή. Απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο πνπ ζρεκαηίδεη ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ηελ αζζέλεηά ηνπ θάησ απφ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Όηαλ φκσο ν ιφγνο έξρεηαη 

ζην επίπεδν ηνπ αγαπεκέλνπ άιινπ, νη θξίζεηο ηνπ αηφκνπ είλαη ελδέρεηαη λα είλαη πην 

αληηθεηκεληθέο θαη νηθνινγηθέο. Οη άλζξσπνη παίξλνπλ πην εχθνια ηελ επζχλε ηνπ εαπηνχ 

ηνπο απ’ φηη ηελ επζχλε θάπνηνπ άιινπ θαη ίζσο ζ’ απηφ νθείινληαη θαη ηα κεησκέλα 

πνζνζηά ζχζηαζεο ιήςεο θαξκάθσλ ζε θάπνηνλ νηθείν.  

      Ταπηφρξνλα παξαηεξνχκε φηη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο δελ είλαη 

αξθεηά ηζρπξά, θαζψο ν βαζκφο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο καο δελ είλαη πνιχ 

πςειφο. Αθελφο βιέπνπκε φηη ε επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ θάλεη ιηγφηεξν πηζαλή ηελ 

έλαξμε ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ρσξίο ζπληαγνγξάθεζε, αιιά αθεηέξνπ βιέπνπκε φηη 

ηα απμεκέλα επίπεδα άγρνπο πγείαο θαζηζηνχλ πηζαλφηεξε ηελ έλαξμή ηεο. Υπνζέηνπκε, 

επνκέλσο ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα καο, φηη ν πην επηθίλδπλνο παξάγνληαο ζηελ έλαξμε 

ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή δελ είλαη ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη 

ν βαζκφο ζνβαξφηεηάο ηνπο, αιιά ην επίπεδν άγρνπο πνπ βηψλεη ν αζζελήο. Καζψο ην άγρνο 

είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ απφ κφλε ηεο επηδεηλψλεη ηελ ςπρηθή αιιά θαη ζσκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, ν ίδηνο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε θαξκάθσλ κφλν θαη κφλν γηα λα 

απαιιαγεί απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ην άγρνο.  
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      Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλαληήζακε νξηζκέλεο δπζθνιίεο, νη νπνίεο 

πηζαλψο λα επεξέαζαλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Αξρηθά, ην δείγκα καο απνηειείην απφ 

261 άηνκα, έλαο αξηζκφο ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ θνηηεηηθή θνηλφηεηα, αιιά θαιφ ζα ήηαλ 

ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο λα απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα άηνκα. Δπηπιένλ, έλα πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ ηελ αληηκεηψπηζαλ κε ηε ζνβαξφηεηα πνπ ηνπο 

δεηήζεθε, αθήλνληαο αλαπάληεηα εξσηήκαηα ή απαληψληαο ρσξίο λα ζθεθηνχλ θαιά ην 

λφεκα θαη πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο. Αθφκε, παξάγνληεο φπσο ε ησξηλή πγεία ηνπ εθάζηνηε 

ζπκκεηέρνληα ή ησλ νηθείσλ ηνπ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ θαζελφο ηε ζηηγκή ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη πηζαλφ λα 

αιινίσζαλ ηα απνηειέζκαηά καο.  

      Ψζηφζν, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαζψο 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ άγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αζζέλεηαο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα 

άηνκα αλαδεηνχλ θαξκαθεπηηθή αγσγή ρσξίο ηε ζπκβνπιή ελφο εηδηθνχ. Τα επξήκαηα απηά 

ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

(ηαηξνί, λνζειεπηέο, ςπρνιφγνη θ.ά.) ζε άηνκα πνπ λνζνχλ, ψζηε λα ππάξρεη θαηαιιειφηεξε 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Τα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ κφλα ηνπο θαξκαθεπηηθή αγσγή πξέπεη 

λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ ρεκηθψλ 

νπζηψλ πνπ ιακβάλνπλ θαη λα δέρνληαη ηελ απαξαίηεηε θιηληθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

πνπ ηνπο αξκφδεη.  

      Όζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο καο γηα λέεο έξεπλεο, ζα πξνηείλακε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θάξκαθα 

(π.ρ., ηη είδνπο θάξκαθα ιακβάλνπλ κφλνη ηνπο; Παπζίπνλα; Αληηβηψζεηο; Χπρνηξφπα;). Τν 

δήηεκα ηεο ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ρσξίο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη παξαθνινχζεζε, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ θιηληθφ δήηεκα 

πνπ ρξήδεη πεξηζζφηεξεο έξεπλαο.  
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