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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία θα ασχοληθεί µε την παρουσίαση των Κοινωνικών 

Αναπαραστάσεων των ατόµων µε στεφανιαία νόσο και τις ψυχοκοινωνι-κές 

παρεµβάσεις. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την ψυχοσωµατική ιατρική στο πλαίσιο της 

οποίας υπάγεται η στεφανιαία νόσος.  Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε τις 

κοινωνικές αναπαραστάσεις της υγείας και της ασθένειας και στο τέλος αυτού του 

κεφαλαίου θα αναφερθούµε, επιγραµµατικά σχεδόν, στα κοινωνιογνωστικά µοντέλα 

και θεωρίες που καθορίζουν τις συµπεριφορές υγείας.  Στο τρίτο κεφάλαιο θα 

αναφερθούµε πολύ γενικά στη στεφανιαία νόσο για την καλύτερη κατανόηση αυτής.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε τους βιοσυµπεριφορικούς παράγοντες και 

τη στεφανιαία νόσο, πάνω στους οποίους έχει στηριχτεί και η ερευνητική µας εργασία 

που ακολουθεί στο επόµενο κεφάλαιο και ασχολείται µε τις στάσεις και συµπεριφορές 

των ατόµων µε στεφανιαία νόσο. 

Στο τελευταίο µέρος αυτής της διπλωµατικής θα ασχοληθούµε µε τις ψυχοκοινωνικές 

παρεµβάσεις σε άτοµα µε στεφανιαία νόσο κατά το στάδιο της πρόληψης, θεραπείας 

και αποκατάστασης. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως σωστά παρατηρούν οι Palmonari και Doise (1986), η µελέτη των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων δεν αποσκοπεί τόσο στο να προσθέσει έναν καινούργιο τοµέα 

έρευνας σ' αυτούς που ήδη εξερευνούν οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, όσο στο να 

διερευνήσει ό,τι κοινό υπάρχει ανάµεσα σε διάφορους τοµείς, φαινοµενικά 

διαφορετικούς και ανεξάρτητους τον έναν από τον άλλο.  Αποτελούν ένα αντικείµενο 

µελέτης µε τη δική τους πραγµατικότητα την οποία δεν µοιράζεται καµιά άλλη 

κοινωνική επιστήµη, έτσι ώστε να µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι συγκροτεί 

ένα από τα λίγα σηµεία εκκίνησης µιας νέας κοινωνικής ψυχολογίας. 

Όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, είτε αναφέρονται στο διατοµικό επίπεδο, είτε αφορούν 

τις σχέσεις µεταξύ δύο ή περισσότερων κοινωνικών οµάδων, προϋποθέτουν την 

ύπαρξη των κοινωνικών αναπαραστάσεων.  Όταν αναφερόµαστε στις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις εννοούµε ότι έχουµε ορισµένες προκατασκευασµένες ιδέες, 

εκφράζουµε κάποιες προσδοκίες, ανάγουµε τη σκέψη µας και την κρίση µας σε 

ορισµένα διανοητικά σχήµατα, αναφερόµαστε στη "γνώση" που έχουµε για µια 

κοινωνική οµάδα ή κατηγορία.  Μια τέτοια κοινωνική οµάδα είναι και οι ασθενείς µε 

στεφανιαία νόσο. 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις λοιπόν εντάσσονται σ' ένα υλιστικό µοντέλο 

προσέγγισης του νοήµατος, του πολιτισµού και των νοητικών λειτουργιών σε 

συνδυασµό µε τη συναισθηµατική κατάσταση.  (Ρήγα, 2001). 

Ο όρος "κοινωνική αναπαράσταση" περικλείει οτιδήποτε έχει σχέση µε την κοινή 

σκέψη.  Είναι το αποτέλεσµα µιας κοινωνικά επεξεργασµένης και κοινά από-δεκτής 

γνώσης.  Είναι µια µετάφραση της πραγµατικότητας, µιας ανοικοδόµηση του 

αντικειµένου µε τρόπο ώστε να γίνει κατανοητό σε µας και τους άλλους.  Η κοινωνική 

αναπαράσταση είναι ένα εργαλείο µε τη βοήθεια του οποίου ένα άτοµο ή µια κοινωνική 

οµάδα αντιλαµβάνεται και ιδιοποιείται τον περιβάλλοντα κόσµο. Είναι µια κοινωνική 

πρόσληψη που παίζει σηµαντικό ρόλο στο επίπεδο της επικοινωνίας και της 



Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ατόµων µε Στεφανιαία Νόσο – Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις 
 

Ρέθυµνο  2005          Σελίδα 7  

συµπεριφοράς.  Είναι µια κοινωνιογνωστική διεργασία µέσα από την οποία το 

υποκείµενο πλησιάζει το αντικείµενο, το οποίο µπορεί να είναι ένα πρόσωπο, ένα 

πράγµα, ένα γεγονός, µια ιδέα, µια θεωρία.  Η κοινωνική αναπαράσταση είναι πάντοτε 

η αναπαράσταση ενός υποκειµένου για ένα αντικείµενο.  (Moscovici, 1976). 

 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι απαραίτητες 

στην καθηµερινή µας ζωή, στις σχέσεις που εγκαθιδρύουµε µε τους άλλους, στην 

επικοινωνία, στις ανθρώπινες δραστηριότητες.  Τα άτοµα µέσα από αυτές διαβάζουν, 

αποκωδικοποιούν και ελέγχουν κοινωνιογνωστικά την πραγµατικότητα. 

Όλα αυτά αποτέλεσαν το κίνητρο να ασχοληθούµε µε τη µελέτη των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων ατόµων µε στεφανιαία νόσο και να προχωρήσουµε στο σχεδιασµό 

των ψυχοκοινωνικών.  Στόχος µας µε την παρούσα µελέτη είναι να βοηθηθεί το άτοµο 

µε στεφανιαία νόσο να φτάσει σ' ένα επίπεδο αυτονοµίας, µεγαλύτερης αυτογνωσίας, 

ρεαλιστικής γνώσης της πραγµατικότητας, συµφιλίωσης µε τον εαυτό του και γενικά, 

να προχωρήσει σε µια θετική αλλαγή της δοµής της προσωπικότητας και της 

συµπεριφοράς του.  Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάµε πως σε κάθε περίπτωση το ίδιο το 

άτοµο είναι εκείνο που αποφασίζει για τις εποικοδοµητικές αλλαγές που επιθυµεί να 

κάνει. 
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2. ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

2.1. Ιστορική αναδροµή, έννοια και αντικείµενο της Ψυχοσωµατικής Ιατρικής 

Το 10.000 π.Χ. στις πρωτόγονες κοινωνίες, η νόσος αναφέρεται στα «πνεύµατα του 

κακού» και πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τις κατάλληλες πνευµατικές τελετουργίες.  Το 

πνεύµα του κακού που έχει µπει στο σώµα και το έχει επηρεάσει πρέπει να 

απελευθερωθεί µε πράξεις όπως ο εξορκισµός κ.α.  (Ρήγα, 1997). 

Το 2500-500 π.Χ. στο Βαβυλωνιακό και Ασσυριακό πολιτισµό η ιατρική επηρεάζεται 

από τη θρησκεία και η υποβολή είναι το κυρίαρχο εργαλείο της θεραπείας.  Σύµφωνα 

µε τον Sigerist «η ιατρική της Μεσοποταµίας ήταν ψυχοσωµα-τική σε όλες τις 

παρεµβάσεις της».  (Ρήγα, 1997). 

Στον αρχαίο Ελληνικό πολιτισµό ο Πλάτωνας είχε συλλάβει την ουσία του όρου 

ψυχοσωµατικός, γιατί είχε σηµειώσει ότι η ικανότητα των γιατρών να θεραπεύσουν µια 

αρρώστια ήταν περιορισµένη «επειδή παρέβλεπαν το όλο, που έπρεπε επίσης να 

µελετηθεί, καθώς το µέρος δεν µπορεί ποτέ να γίνει καλά εκτός αν γίνει το όλο καλά».  

Η µοντέρνα έννοια του όρου «ψυχοσωµατικός» είναι ακριβώς αυτή της αρχαίας 

Ελλάδας:  η «ολιστική» άποψη του ανθρώπου και της ιατρικής ότι δηλαδή ψυχή και 

σώµα είναι συνθετικά τµήµατα του ατόµου, που διαχωρίζονται µόνο τεχνητά για 

λόγους µελέτης και ανάλυσης, αλλά που στη φύση είναι αδιαίρετα». (Μάνος, 1997). 

Η Ιπποκράτεια Ιατρική όρισε – πρωτοποριακά για την εποχή εκείνη – τη νόσο ως 

διαταραχή των χυµών του οργανισµού και είναι γεγονός ότι είχε την τάση να είναι 

αυστηρά φυσιοκρατική και σωµατική.  Η τάση αυτή πιθανώς επιβίωσε µέχρι σήµερα.  

(Γιαννίτση, 1999). 

Κατά τη διάρκεια του Ρωµαϊκού πολιτισµού ο Γαληνός (129-199 µ.Χ.) στο έργο του 

«Περί παθών και σφαλµάτων της ψυχής» θεωρούσε τα πάθη αιτία της σωµατικής 

νόσου.  Κατά τον Γαληνό, ο φόβος, ο θυµός, η λύπη και άλλα πάθη, ήταν «αρρώστιες 

της ψυχής» που χρειάζονταν να διαγνωστούν και να θεραπευτούν.  Η επιρροή του 
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Γαληνού στην ευρωπαϊκή ιατρική ήταν τεράστια και οι Ευρωπαίοι γιατροί µέχρι το 19ο 

αιώνα έδιναν πάντοτε µεγάλη αξία στις ψυχολογικές αιτίες (κυρίως στα πάθη) 

πρόκλησης νόσων, ακόµη και επιδηµικών σωµατικών νόσων.  Σύµφωνα µε τον 

Ackerknecht (1982), είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι επί 1700 χρόνια δεν έγινε 

αντιληπτό ότι η Ψυχοσωµατική ήταν συνεχώς παρούσα εκ παραδόσεως κάτω από τον 

όρο «πάθη».  (Γιαννίτση, 1997). 

Το Μεσαίωνα (500 µ.Χ. – 1450 µ.Χ.), ο µυστικισµός και η θρησκεία κυριαρχούν της 

ιατρικής.  Οι αµαρτίες είναι η αιτία της ψυχικής και της σωµατικής νόσου.  (Ρήγα, 

1997). 

Το 19ο αιώνα, η ψυχογενής αντίληψη ακολούθησε φθίνουσα πορεία, γιατί η ιατρική 

έγινε περισσότερο τεχνολογική, εξειδικευµένη και εστιασµένη στο σώµα, 

παραµελώντας τους ψυχολογικούς παράγοντες.  Η κυτταρική παθολογία του Virchow 

και αργότερα οι ανακαλύψεις του Pasteur και του Koch στη Βακτηριολογία ώθησαν την 

ιατρική όλο και περισσότερο προς την καρτεσιανή µηχανιστική προσέγγιση του 

σώµατος και προς την αντίληψη ότι για κάθε αρρώστια υπάρχει µόνο µια ειδική αιτία.  

(Γιαννίτση, 1997). 

Η Ψυχοσωµατική Ιατρική αποτέλεσε µια από τις σπουδαιότερες κατευθύνσεις της 

Ψυχιατρικής του 20ου αιώνα και ξεκίνησε χρονικά ανάµεσα στους δυο παγκόσµιους 

πολέµους.  Στη γένεσή της συντέλεσαν σηµαντικά η ψυχολογία Gestalt, η 

ψυχανάλυση, η παυλοβιανή ψυχολογία και η ψυχοφυσιολογία του Cannon.  

(Γιαννίτση, 1997). 

Ο όρος «ψυχοσωµατικός» αποδίδεται στον Heinroth, ο οποίος τον χρησιµο-ποίησε στα 

1918 για να περιγράψει την αλληλεπίδραση µεταξύ νου και σώµατος (Weiss & 

Schwartz, 1982). 

Ο πρώτος που άνοιξε το δρόµο για την ανάπτυξη της ψυχοσωµατικής ιατρικής ήταν ο 

Schwartz, που το 1925 εξέδωσε στη Βιέννη το βιβλίο µε τίτλο «Ψυχογένεση και 

Ψυχοθεραπεία των Σωµατικών Συµπτωµάτων».  Εκεί παρέθετε τις σηµαντικές 



Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ατόµων µε Στεφανιαία Νόσο – Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις 
 

Ρέθυµνο  2005          Σελίδα 10  

συνεισφορές του Freud, Gestalt, Pavlov και Cannon, για να τονίσει ότι το αντικείµενο 

της ιατρικής πρέπει να είναι ο οργανισµός ως δοµική και λειτουργική ενότητα που 

περιλαµβάνει και την ψυχή.  Τόνιζε γενικά την ανάγκη να συµπεριληφθεί ο ρόλος των 

ψυχολογικών παραγόντων σε όλες τις αρρώστιες κατά την άσκηση της ιατρικής.  

(Γιαννίτση, 1997). 

Η Dunbar το 1935 µε το βιβλίο της «Συγκινήσεις και Σωµατικές Μεταβολές.  

Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας των Ψυχοσωµατικών Αλληλεπιδράσεων:  1910-1933», 

στηρίζει τις ψυχοσωµατικές έννοιες σε εµπειρικά δεδοµένα που απορρέουν από 

συστηµατική παρατήρηση και εφαρµογή επιστηµονικής µεθοδολογίας και τονίζει ότι η 

ψυχή και το σώµα είναι δυο πλευρές της ίδιας δοµικής ενότητας».  (Γιαννίτση, 1997). 

Το 1939, ιδρύεται η Αµερικανική Ψυχοσωµατική Εταιρία και εκδίδεται το πρώτο τεύχος 

του περιοδικού Psychosomatic Medicine.  Σκοπός του περιοδικού ήταν η µελέτη των 

ψυχολογικών και σωµατικών πλευρών όλων των φυσιολογικών και παθολογικών 

λειτουργιών του σώµατος, ώστε να επιτευχθεί η απαρτίωση της σωµατικής θεραπείας 

και της ψυχοθεραπείας.  Το καταστατικό του περιοδικού αναφέρει ότι ασχολείται µε 

την Ψυχοσωµατική ως επιστήµη και κλινική πρακτική, και τονίζει τη µονιστική του 

προσέγγιση απορρίπτοντας το διχοτοµικό προβληµατισµό περί σώµατος – ψυχής. 

Το 1943, η Dunbar εκδίδει το βιβλίο της «Ψυχοσωµατική ∆ιάγνωση» στο οποίο 

αναφέρεται σε ειδικές ψυχοσωµατικές διαταραχές, που τις συσχετίζει µε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. 

Το 1953, ιδρύεται στις ΗΠΑ η ακαδηµία της Ψυχοσωµατικής Ιατρικής, που διευρύνει 

την έννοια των ψυχοσωµατικών διαταραχών σε όλα τα πεδία της Ιατρικής.  Την ίδια 

εποχή διακεκριµένοι ψυχαναλυτές, όπως ο Alexander και οι συνεργάτες του 

συνεχίζουν να ασχολούνται µε την έρευνα των ειδικών ψυχοσωµατικών διαταραχών 

και της ψυχαναλυτικής αιτιολογικής θεώρησής τους.  (Γιαννίτση, 1997). 

Η ψυχοσωµατική ιατρική σήµερα θεωρείται µια ειδίκευση στα πλαίσια της βιοϊατρικής 

επιστήµης που ασχολείται κυρίως µε το ρόλο των ψυχολογικών παραγόντων στην 
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ανάπτυξη και στην πορεία των σωµατικών ασθενειών.  (Παπαδάτου-

Αναγνωστόπουλος, 1999). 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Lipowski η Ψυχοσωµατική Ιατρική έχει σαν σκοπό:   

1) να µελετά τις σχέσεις ψυχολογικών και κοινωνικών φαινοµένων µε τις 

σωµατικές λειτουργίες (φυσιολογικές ή παθολογικές), καθώς και την 

αλληλεπίδραση των βιολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων, που οδηγούν 

στην εκδήλωση και εξέλιξη των νόσων, και  

2) να προωθεί την ολιστική (βιοψυχοκοινωνική) προσέγγιση στη φροντίδα του 

ασθενούς και την εφαρµογή µεθόδων από τις επιστήµες της Συµπεριφοράς για 

την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της ανθρώπινης ασθένειας.  Το τελευταίο 

αντιπροσωπεύεται από τη ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική και τη Συµπεριφοριστική 

Ιατρική.  (Lipowski, 1984). 

Η µετακίνηση αυτή προς ένα ευρύτερο µοντέλο διαφαίνεται και στην ορολογία των 

διαγνωστικών συστηµάτων ταξινόµησης των ψυχικών διαταραχών DSM της 

Αµερικανικής Ψυχιατρικής.  Ενώ λοιπόν, στην πρώτη έκδοση του DSM (DSM I, 1952) 

το αντικείµενο της Ψυχοσωµατικής Ιατρικής ήταν οι ψυχοσωµατικές διαταραχές, µια 

τελευταία έκδοσή του (DSM-III-R) χρησιµοποιεί τον όρο «ψυχολο-γικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν τη σωµατική κατάσταση» και περιλαµβάνει σωµατικές καταστάσεις µε 

εµφανή οργανική παθολογία ή µε γνωστή παθο-φυσιολογική διαδικασία στις οποίες 

περιβαλλοντικά ερεθίσµατα µε ψυχολογική σηµασία για το άτοµο συνδέονται 

σηµαντικά µε την έναρξη ή την επιδείνωσή τους.  (Γιαννίτση, 1987), µε εξαίρεση τις 

σωµατόµορφες και κλασικές ψυχιατρικές διαταραχές, την υποχονδρίαση και τα 

συνοδευτικά ψυχολογικών διαταραχών συµπτώµατα.  Το DSM VI τροποποιεί την 

ονοµασία σε «ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παθολογική κατάσταση» 

(Μάνος, 1997) και το ICD-10 καταχωρεί τις ψυχοσωµατικές διαταραχές στις 

Σωµατόµορφες, στις ∆ιαταραχές Λήψης Τροφής και στις Σεξουαλικές ∆υσλειτουργίες.  

(Μεσσήνης, 2003).  
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2.2. Θεωρητικό πλαίσιο της ψυχοσωµατικής ιατρικής 

Ο όρος «ψυχοσωµατική» χρησιµοποιείται σήµερα για να δηλώσει τη βασική επιστήµη 

η οποία καταπιάνεται µε το όλο θέµα της ψυχοσωµατικής ενότητας.  Χρησιµοποιείται, 

επίσης, για να δηλώσει τον κλάδο της ιατρικής ο οποίος προάγει την ολιστική ή 

βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στην υγεία και τη νόσο.  (Engel, 1977). 

Η µελέτη της ψυχοσωµατικής µονάδας γίνεται προσεγγίζοντάς την είτε από την 

πλευρά του σώµατος είτε από την πλευρά του ψυχισµού.  Η ψυχοσωµατική ενότητα, 

στην κατάσταση υγείας, βασίζεται στην απαρτίωση και στην προσωποποίη-ση του 

ατόµου, δηλαδή τη δυνατότητα επικοινωνίας και αµοιβαίας σχέσης µεταξύ του 

ψυχισµού και του σώµατος.  (Τσιάντης-Μανωλόπουλος, 2001). 

Στην παθολογική όµως εξέλιξη η αλληλοσύνδεση σώµατος και ψυχισµού δεν έχει 

εξαφανιστεί, µε αποτέλεσµα παθολογικές σχέσεις αντικειµένου που οδηγούν σε 

ναρκισσιστικό αδιέξοδο.  Το επακόλουθο αυτού του αδιεξόδου είναι µια νόσος 

(λεγόµενη ψυχοσωµατική) που σκοπό έχει να αποκαταστήσει την αλληλοσύνδεση 

µεταξύ ψυχισµού.  Το άτοµο τότε, όντας σε κατάσταση µη απαρτίωσης, χρειάζεται µια 

ολιστική προσέγγιση µε την οποία το περιβάλλον θα κατανοήσει τις ανάγκες του και θα 

αναλάβει τη διαχείρισή του. (Τσιάντης-Μανωλόπουλος, 2001). 

Οι παραπάνω απόψεις για την ψυχοσωµατική ιατρική είναι θέσεις της ψυχαναλυτικής 

σχολής.  Η ψυχαναλυτική σχολή έχει κύριο εκπρόσωπο τον Alexander, ο οποίος 

προσπάθησε να εφαρµόσει την ψυχαναλυτική µέθοδο στη σωµατική αρρώστια και 

εστιάστηκε στην ψυχογένεση ενός αριθµού σωµατικών διαταραχών αγνώστου 

αιτιολογίας.  Ψυχογένεση σήµαινε ότι υποθετικές συγκρούσεις που αφορούσαν κυρίως 

ενορµήσεις ή ανάγκες επιθετικές ή εξάρτησης οδηγούσαν σε σωµατικές διαταραχές.  

Έτσι δηµιουργήθηκε η θεωρία της εξειδίκευσης, ότι δηλαδή ασυνείδητες 

συγκεκριµένες συγκρούσεις, άµυνες και συναισθήµατα οδηγούσαν σε συγκεκριµένη 

σωµατική διαταραχή.  (Μάνος, 1997). 
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Με την οπτική του Alexander, όλοι οι ψυχοσωµατικοί ασθενείς παλεύουν µε 

συγκρούσεις οι οποίες έχουν να κάνουν µε εξάρτηση.  Η παρεµπόδιση της ικανοποίη-

σης των εξαρτητικών αναγκών της πρώτης παιδικής ηλικίας έχει ως συνέπεια την 

εµφάνιση της ναρκισσιστικής διαµαρτυρίας και υπεραναπλήρωσης, µε αποτέλεσµα να 

προκύπτει µια κατάσταση «προσπάθειας και ανταγωνιστικής επιθετικότητας».  Αυτή η 

κατάσταση προκαλεί άγχος ή ενοχή, µε παλινδρόµηση στη θέση εξάρτησης.  Ο 

Alexander πίστευε ότι όταν παρεµποδίζεται η άµεση έκφραση των εξαρτητικών 

αναγκών, η ενέργεια εκφράζεται µέσω του παρασυµπαθητικού νευρικού συστήµατος, 

το οποίο τελικά παράγει διάφορα νοσήµατα.  Όταν «η προσπάθεια και η επιθετικό-

τητα» παρεµποδίζονται, ενεργοποιείται το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα, πράγµα που 

οδηγεί σε νοσήµατα όπως η υπέρταση.  (Taylor, 2001). 

Το ψυχοδυναµικό µοντέλο του Alexander, δέχτηκε έντονη κριτική και υπέστη 

σταδιακή φθορά.  Οι Nemiah, Freyberger και Sifneos (1970) επισηµαίνουν ότι το 

ψυχοδυναµικό µοντέλο του Alexander δεν εξηγεί ικανοποιητικά την διαφορά στις 

κλινικές εκδηλώσεις της υστερίας µετατροπής και των ψυχοσωµατικών συµπτωµάτων, 

εφόσον φαίνεται καθένα να πηγάζει από ασυνείδητα συναισθήµατα και φαντασιώσεις. 

Οι Marty και N’ Uzan (1963) αντιλαµβάνονται τα ψυχοσωµατικά συµπτώµατα ως το 

αποτέλεσµα ειδικών ελλειµµάτων του Εγώ και πιστεύουν ότι κυρίως πηγάζουν από την 

έλλειψη της ικανότητας για φαντασίωση και βίωση συναισθηµάτων και καταλήγουν σε 

σωµατοποίηση.  Εισάγουν την έννοια της «pensée opératoire» για να περιγράψουν 

ένα κυριολεκτικό τρόπο σκέψης που διακρίνεται από σπανιότητα ή απουσία 

φαντασιώσεων σχετικών µε ορµές και συναισθήµατα και ένα περιεχόµενο σκέψης µε 

υπερβολική ενασχόληση µε τις ασήµαντες λεπτοµέρειες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων των σωµατικών δυσλειτουργιών του ατόµου 

και των αντιδράσεων των άλλων σ’ αυτές.  Αυτή η έννοια αντικαταστάθηκε από τον 

όρο vie opératoire που δηλώνει έναν απογυµνωµένο συναισθηµατικά, µηχανιστικό, 

χωρίς φαντασία και βάθος, σχεδόν µαθηµατικό τρόπο αντιµετώπισης των πραγµάτων, 

που συνδέεται µε τη σταδιακή αποδιοργάνωση (progressive disorganization) του 

ασθενούς σύµφωνα µε την οποία µετά την απόρριψη της φανταστικής – συµβολικής 
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έκφρασης από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και τη δυσλειτουργία των 

διαπροσωπικών σχέσεων παρατηρείται απόσυρση της λιβιδινικής ενέργειας από τους 

συναισθηµατικούς δεσµούς µε τα πρωταρχικά αντικείµενα, η επικοινωνία γίνεται 

επιφανειακή και η συµβολική λειτουργία δεν αναπτύσσεται επαρκώς.  (Marty, de Ν’ 

Uzan & David, 1963, Marty & Debra, 1989). 

Η McDougall (1989) θεωρεί ότι τα ελλείµµατα του Εγώ στην διαµόρφωση 

φαντασίωσης και στην βίωση συναισθηµάτων πηγάζουν από τις διαταραγµένες σχέσεις 

µητέρας – βρέφους.  Μια µητέρα που είτε ικανοποιεί σε µεγάλο βαθµό τα ένστικτα του 

βρέφους της, είτε το εµποδίζει να δηµιουργήσει αυτοερωτικά υποκατάστατα της 

µητρικής σχέσης, το εµποδίζει να αναπτύξει την πνευµατική αναπαράσταση της 

µητέρας του.  Η εικόνα του πατέρα είναι είτε ανύπαρκτη είτε κατεστραµµένη, καθώς 

αυτός εσωτερικεύεται ως απαγορευµένος ή ανάξιος σεβασµού.  Ακολούθως η 

εσωτερική αναπαράσταση της µητέρας και η φαντασίωση του σώµατός του 

παρουσιάζεται διπλή, δηλαδή εξειδικευµένη προσφέροντας ευτυχία ή ως µερικό, 

καταστροφικό αντικείµενο που απειλεί µε εξαφάνιση ψυχική και σωµατική.  Το παιδί 

αδυνατώντας τα ταυτιστεί µαζί της και εναγκιστρωµένο σε µια άλυτη συγχωνευτική 

σχέση, µοιράζεται µε αυτή «ένα σώµα για δύο», δεν αντέχει τις σκέψεις που είναι 

απαγορευµένες γι’ αυτή και αποτυγχάνει να αποκτήσει έλεγχο στο σώµα, στα 

συναισθήµατά του, στις σκέψεις του και να επεξεργαστεί συµβολικά τα αγχογόνα 

ερεθίσµατα που µεταδίδονται απευθείας στο σώµα.  Έτσι προστατεύεται από 

αρχέγονες, ναρκισσιστικές και λιβιδινικές επιθυµίες και από πρωτόγονους, ψυχωτικούς 

φόβους συγχώνευσης, επιβεβαιώνει ότι διαθέτει τον έλεγχο και τα όρια του σώµατός 

του και ανακουφίζεται από φόβους αφοµοίωσης ή εγκατάλειψης που παραπέµπουν 

στην πρωταρχική σχέση µητέρας-βρέφους, καθώς επίσης προστατεύεται και από 

φόβους εξαφάνισης, αφού το σώµα που νοσεί, αποδεικνύει ότι είναι ζωντανό.  

(McDougall, 1989). 

Έµφαση στο σχηµατισµό και στην φύση του δεσµού του βρέφους µε τη µητέρα του 

επιδίδουν οι Bolby και Anzieu για την οµαλή εξέλιξη της ψυχοσωµατικής ενότητας.  

(Τριλίβα, 2003.  Καφέτσιος, 2004). 
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Ο Winnicott (1949) πιστεύει πως για να συνδεθεί το βρέφος µε το σώµα του 

χρειάζεται ένα κύριο πρόσωπο να το φροντίζει και να κάνει δεσµό µαζί του.  Το 

βρέφος στο στάδιο προ του σχηµατισµού των αναπαραστάσεων βιώνει άγχος που 

εκφράζεται ως αφανισµός, αποξένωση από το σώµα, αποπροσανατολισµός (Winnicott, 

1958).  Για την εγκατάσταση της ψυχοσωµατικής ενότητας η µητέρα ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του και ειδικότερα µε το κράτηµά του για την απαρτίωση µε το Εγώ του 

στο χώρο και χρόνο, µε το χειρισµό για την προσωποποίη-ση, τη σύλληψη δηλαδή και 

την αµοιβαιότητα της σχέσης µεταξύ «σωµατικής ζωντάνιας και ψυχισµού» και τέλος 

µε την παρουσίαση αντικειµένων που να συµπίπτει χρονικά µε την δηµιουργία 

αντικειµένων από το βρέφος για την εδραίωση των αντικειµενοτρόπων σχέσεων 

(Winnicott, 1976).  Η ακεραιότητα της ψυχοσωµατικής ύπαρξης διασφαλίζεται µε τη 

λειτουργία των ορίων της εικόνας του σώµατος που έχει σταθεροποιητική λειτουργία, 

ενώ διακυβεύεται, όταν η µητέρα είναι πολύ κοντά ή πολύ µακριά από το µωρό ή όταν 

δεν βάζει λέξεις και νόηµα στις εµπειρίες του παιδιού.  (Anzieu, 1970, Fain, Kreisel, 

1974, McDougall, 1974). 

Άλλοι ψυχαναλυτές όπως οι Michaels, Schur, Margolin, Grinket και Deutsch θεώρησαν 

ως αιτία της ψυχοσωµατικής ασθένειας την παλινδρόµηση σε ένα αποδιοργανωµένο 

Εγώ, σε πρώιµα αναπτυξιακά σηµεία καθήλωσης που καθορίζονται από τη συνύπαρξη 

οργανικής δυσλειτουργίας σε µικρή ηλικία και συγκρούσεων των ενστίκτων στο 

συγκεκριµένο επίπεδο ψυχικής ανάπτυξης.  Οι διαταραχές στη σχέση µητέρας-παιδιού 

ενισχύουν τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία φυσιολογίας που επαναδραστηριοποιούνται 

στον ψυχοσωµατικό ασθενή. 

Ορισµένοι ψυχαναλυτές, ιδίως οι Sperling, Garma, Deutsch, θεωρούσαν ότι η 

µετατροπή και ο συµβολισµός είναι οι µηχανισµοί που «καθορίζουν» την επιλογή της 

ψυχοσωµατικής νόσου.  Μάλιστα η Sperling κατέληγε στο συµπέρασµα πως οι 

προγεννητικές συγκρούσεις µετατρέπονται σε συµβολικές ψυχοσωµατικές εκφράσεις, 

όπως οι σεξουαλικές συγκρούσεις και φαντασιώσεις είναι υπεύθυνες για τα 

συµπτώµατα µετατροπής στην υστερία.  Η Sperling όµως πίστευε πως η «επιλογή» 

της ψυχοσωµατικής νόσου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα της σχέσης 



Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ατόµων µε Στεφανιαία Νόσο – Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις 
 

Ρέθυµνο  2005          Σελίδα 16  

µητέρας-παιδιού.  Κατά την άποψή της, η ενασχόληση της µητέρας µε ορισµένα 

όργανα και λειτουργίες οργάνων έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση στο παιδί, από 

νωρίς, µιας προδιάθεσης να απαντά µε µια διαταραχή αυτών των συγκεκριµένων 

οργάνων και λειτουργιών όταν βρίσκεται αντιµέτωπο µε µια τραυµατική κατάσταση.  

Έτσι η µητέρα παίζει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό ή στην ενίσχυση των ειδικών 

σχηµάτων φυσιολογικής απάντησης.  (Taylor, 2001). 

Η Macalpine (1952) θεωρεί ότι το ψυχοσωµατικό σύµπτωµα:   

α) είναι µετα-µορφωµένο, επίµονο και µερικώς εκφραζόµενο συναίσθηµα χωρίς γνώση 

του κατάλληλου συναισθηµατικού περιεχοµένου,  

β) δεν προκαλείται από συµβολική δραµατοποίηση παρά το ότι µπορεί να επενδυθεί 

δευτερευόντως µε συµβολική σηµασία,  

γ) διαφέρει από το ψυχο-νευρωτικό σύµπτωµα, καθώς δεν είναι µηχανισµός άµυνας 

του αναπτυσσόµενου νου, άρα όχι ψυχογενές,  

δ) περιλαµβάνει παθοφυσιολογία και ε) δεν απορρέει από σύγκρουση αλλά από 

ανεπαρκή εκφόρτιση της πρώιµης ενότητας νου-σώµατος. 

Τα τελευταία χρόνια καθώς ο ρόλος της ψυχαναλυτικής σχολής σιγά-σιγά ελαττώθηκε, 

δυο άλλες σχολές κυριάρχησαν στο χώρο.  Η ψυχοφυσιολογική σχολή βασίστηκε στις 

µελέτες του Pavlov για τα εξαρτηµένα αντανακλαστικά και του Cannon για τις 

φυσιολογικές (σωµατικές) συνιστώσες των συναισθηµάτων.  Σηµαντικότερη µορφή 

αυτής της σχολής ήταν ο H.G. Wolff, ο οποίος µελέτησε µε αυστηρή επιστηµονική 

µεθοδολογία την επίπτωση των γεγονότων ή συµβάντων της ζωής πάνω στην υγεία, 

τα φυσιολογικά (σωµατικά) ανάλογα των συγκινησιακών καταστάσεων, τα 

φυσιολογικά (σωµατικά) ανάλογα παθήσεων όπως η στεφανιαία νόσος, τους 

φυσιολογικούς (σωµατικούς) µηχανισµούς που κινητοποιούνται όταν το άτοµο έχει 

εκτεθεί σε προσωπικά σηµαντική και ιδιαίτερα στρεσογόνο πληροφόρηση κ.ο.κ.  Όλο 

αυτό το πεδίο της έρευνας ονοµάστηκε ψυχοφυσιολογία.  (Μάνος, 1997). 
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Μετά το 1955, η έµφαση µετατέθηκε από την ατοµική ψυχοδυναµική και το 

ενδοψυχικό επίπεδο στο διαπροσωπικό επίπεδο (Lipowski, 1985).  Η έρευνα των 

κοινωνικών παραγόντων ενίσχυσε τις προσπάθειες ορισµού των κοινωνικά 

στρεσογόνων – αγχογόνων ερεθισµάτων είτε αναφέρονταν ως ψυχοπιεστικά γεγονότα 

ζωής (Dohrenwend, 1973), ως αλλαγή ζωής (Rehe, 1975) ή ως ψυχοκοινωνικά 

αγχογόνα ερεθίσµατα (Levi, 1972).  Αυτοί οι αγχογόνοι παράγοντες είτε ονοµάζονται 

γενικότερα απώλεια αντικειµένου (Schmale, 1972) ή πιο συγκεκριµένα θάνατος 

(Parker, 1972), απώλεια δουλειάς (Kasl, Gore & Gobb, 1975), υπερκόπωση (French & 

Kalpan, 1970) ή θόρυβος (Cantrell, 1974) έχουν συσχετισθεί µε ειδικές φυσιολογικές 

και ψυχολογικές αλλαγές και το ξεκίνηµα της ασθένειας, σωµατικής και ψυχιατρικής.  

Μέσα στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο εντάσσονται και οι έννοιες που αφορούν το άγχος 

και την ικανότητα αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (Lazarus, 1974), την 

προσαρµογή (Dubos, 1965) και το σύµπλεγµα της παραίτησης (Schmale, 1972). 

Άλλη µια σχολή, η ψυχοβιολογική, ξεκίνησε από τις ιδέες του Α. Mayer (ότι ο 

άνθρωπος είναι µια ολοκληρωµένη βιοψυχοκοινωνική ενότητα) και αναπτύχθηκε 

ιδιαίτερα από την F. Dunbar, η οποία και τόνισε την ανάγκη για µια βιοψυχοκοινωνική 

προσέγγιση στη µελέτη και το θεραπευτικό χειρισµό όλων των ασθενών, και όχι µόνο 

των ονοµαζοµένων "ψυχοσωµατικών".  Η Dunbar ήταν πραγµατικός εκπρόσωπος της 

ολιστικής προσέγγισης του ασθενή και από τους σκαπανείς της συµβουλευτικής-

διασυνδετικής ψυχιατρικής.  Η ολιστική άποψη της Dunbar ενέπνευσε την ενοποιηµένη 

θεωρία της ανθρώπινης συµπεριφοράς του Grinket, το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο της 

νόσου και ιατρικής πρακτικής του Engel, την πολύπαραγοντική αιτιολογική υπόθεση 

της αρρώστιας του Mirsky.  (Μάνος, 1997). 

Τέλος, µε βάση το νευροανατοµικό µοντέλο, για την ψυχοσωµατική παθολογία 

ενοχοποιείται εγγενής ή επίκτητη έλλειψη ή βλάβη στα νευρωνικά κέντρα του 

συναισθήµατος ή στους νευροφυσιολογικούς µηχανισµούς σύνδεσής τους µε τα 

κέντρα ελέγχου της ψυχικής - συµβολικής επεξεργασίας και έκφρασης των 

συναισθηµάτων.  (Nemiah, 1977).  Ο MacLean (1949, 1954, 1977) πίστευε ότι εξαιτίας 

µιας ελαττωµατικής σύνδεσης µεταξύ του φυλογενετικά πιο πρωτόγονου 
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ρινεγκεφάλου και του νεοχιτωνίου, που βρίσκεται στο υπόστρωµα των λεκτικών 

διεργασιών, τα συναισθήµατα δεν συµβολοποιούνται αλλά µεταφράζονται σ' ένα είδος 

οργανικής γλώσσας.  Για τους Nemiah (1975) και Stevens (1973) µια δυσλειτουργία 

στο ραβδωτό σώµα και στην ανώνυµη ουσία που µεσολαβούν µεταξύ του 

µεταιχµιακού συστήµατος που ελέγχει το συναίσθηµα και του νεοχιτωνίου που ελέγχει 

την νοηµοσύνη και την αντίληψη ευθύνεται για την ψυχοσωµατική ασθένεια, που για 

τον Heiberg είναι γενετικώς καθορισµένη. 

Ωστόσο, ανεξάρτητα την αιτιολογία οι ψυχοσωµατικοί ασθενείς έχουν βρεθεί να έχουν 

µικρότερη συναισθηµατική ικανότητα να βιώνουν τον εαυτό τους και τον εξωτερικό 

κόσµο, φαντασία, επαφή µε άλλους, φαντασιωτική δραστηριότητα και να 

χρησιµοποιούν λιγότερες λέξεις µε συναισθηµατικό περιεχόµενο.  (Vogt, 1977, van 

Rad, Lolas, 1977, Schneider, 1977). 

2.3. Σύγχρονη Ψυχοσωµατική Έρευνα 

Σύµφωνα µε τον Lipowski (1976) στη σύγχρονη ψυχοσωµατική έρευνα µπορούµε να 

διακρίνουµε µελέτες:   

α) αιτιολογικές   

β) παθογενετικών µηχανισµών   

γ) των ψυχοκοινωνικών αντιδράσεων στη σωµατική νόσο   

δ) της ψυχοπαθολογίας των διαταραχών του εγκεφάλου και  

στ) µελέτες που στοχεύουν στη θεραπεία. 

Οι αιτιολογικές µελέτες διερευνούν τους κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες 

που καθορίζουν από κοινού την προδιάθεση για την ασθένεια, την πορεία και την 

έκβασή της.  Οι µελέτες των παθογενετικών µηχανισµών διερευνούν τους 

ψυχολογικούς και τους φυσιολογικούς παράγοντες που παρεµβάλλονται και των 

οποίων η δράση έχει ως αποτέλεσµα την ασθένεια.  Οι µελέτες των ψυχοκοινωνικών 
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αντιδράσεων στη σωµατική νόσο διερευνούν τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τις αντιδράσεις του ατόµου στη σωµατική νόσο καθώς και την πορεία και 

την έκβασή της.  Οι µελέτες της ψυχοπαθολογίας των διαταραχών του εγκεφάλου 

διερευνούν την αλληλεπίδραση των παθοφυσιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 

παραγόντων που καθορίζουν την συµπεριφορά ατόµων µε πρωτογενείς και 

δευτερογενείς εγκεφαλικές διαταραχές.  Τέλος, οι µελέτες που στοχεύουν στη 

θεραπεία, εφαρµόζουν, για την αντιµετώπιση της ασθένειας, ψυχολογική και 

ψυχιατρική θεραπεία όπως τροποποίηση συµπεριφοράς, ατοµική, οµαδική και 

οικογενειακή ψυχοθεραπεία κ.α.  (Lipowski, 1976). 

Σύµφωνα µε την Thaler Singer (1977) υπάρχουν τέσσερις σηµαντικές διαστάσεις που 

φαίνονται βασικές για την αξιολόγηση των ψυχοσωµατικών ασθενειών και την 

διαµόρφωση των σχεδίων της σύγχρονης έρευνας και θεραπείας:  α) το γνωστικό στυλ 

των ασθενών  β) οι τρόποι που οι ασθενείς επενδύουν στις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις  γ) οι συµπεριφορές των ασθενών σε αλλαγές που συνέβησαν στη ζωή τους 

και δ) ο σχεδιασµός έρευνας µε αντιπροσωπευτικά δείγµατα πληθυσµού λαµβάνοντας 

υπόψιν µεταβλητές όπως το έθνος, την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική τάξη κ.α., οι 

οποίες εξισώνουν τους υγιείς µε τους ασθενείς. 

Συµπερασµατικά, οι ψυχοσωµατικοί ασθενείς χαρακτηρίζονται από φτωχές 

διαπροσωπικές σχέσεις, στείρα λεκτική έκφραση, σωµατοποίηση αντί λεκτικο-ποίησης, 

εύθραυστη οργάνωση αµυνών, ανικανότητα οδήγησης των ενορµήσεων σε συνειδητό 

επίπεδο και συµβολοποίηση, αυτόµατη, µηχανιστική ζωή, παλινδρόµηση σε πρώιµο 

σύστηµα αµυνών και αρχαϊκά στάδια σωµατικής ανάπτυξης, ακόµα και στην 

αλληλεπίδραση εµβρύου-µητέρας (Marty, 1951), όπως επίσης από εξωτερική σκέψη, 

που διακρίνεται από µια "σχέση λευκής µεταβίβασης", αποµόνωση από το ασυνείδητο, 

χρησιµοποίηση λέξεων και όχι συµβόλων, ελλιπή ονειροπόληση και απουσία ονείρων 

και που αναλώνεται µε τα γεγονότα, τη χρησιµότητα των αντικειµένων και την 

πραγµατικότητα και τέλος από ανικανότητα λεκτικοποίησης των συναισθηµάτων.  

(MacLean). 
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3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

3.1. Ορισµός της έννοιας της υγείας 

Αν και οι περισσότεροι µιλάµε συχνά για την υγεία, ο ακριβής καθορισµός της έννοιας 

της υγείας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.  Ο ευρύτερα αποδεκτός ορισµός της 

υγείας είναι αυτός που έδωσε η παγκόσµια οργάνωση υγείας (WHO) το 1984.  Όρισε 

την υγεία ως την κατάσταση της πλήρους φυσικής, κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας και 

όχι απλώς την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας.  (Καραδήµας, 2004). 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο η ασθένεια και η υγεία 

δεν είναι στατικές καταστάσεις, αλλά δυο θεωρήσεις ενός ενιαίου µεταβαλ-λόµενου 

συστήµατος οι οποίες συµπληρώνουν η µια την άλλη.  (Καλαντζή - Azizi, 1999).  Η 

ασθένεια είναι ένα σήµα κινδύνου ότι κάτι δεν πάει καλά στη γενική ισορροπία του 

οργανισµού και µια προσπάθεια αυτού να επαναφέρει την αρµονία του συστήµατος.  

(Teegen, 1983).  Ένα µεγάλο ποσοστό ευεξίας (σωµατικής και ψυχικής) εξασφαλίζεται 

από τη φροντίδα του σώµατος, τη δηµιουργική αξιοποίησή του, την εξωτερίκευση των 

συναισθηµάτων και από τη θετική σχέση µε τον εαυτό µας και το περιβάλλον.  Η υγεία 

λοιπόν εµφανίζεται σαν µια ολότητα και η ασθένεια σαν µια προειδοποίηση του 

τρόπου ζωής.  (Καραδήµας, 2004). 

Αν και ο ακριβής ορισµός της υγείας είναι πιθανώς αδύνατος, εντούτοις µπορούµε να 

υποδείξουµε κάποιους παράγοντες που φαίνεται να σχετίζονται µε τον καθορισµό της:  

α) Η κατάσταση της πλήρους υγείας µπορεί να γίνει αντιληπτή µε όρους µιας 

δυναµικής ισορροπίας µεταξύ των ενδοατοµικών (π.χ. φυσιολογία, συµπεριφορά, 

ψυχολογικοί παράγοντες, στρες) και των εξωτερικών συστηµάτων (π.χ. πολιτισµός, 

οικονοµία, συνθήκες κ.λπ.).  Η ισορροπία χαρακτηρίζεται ως δυναµική γιατί η υγεία 

δεν είναι µια σταθερή κατάσταση, αλλά µεταβάλλεται στο πέρασµα του χρόνου.  

Ακόµα και µετά από µια σηµαντική µεταβολή της, συχνά υπάρχουν στοιχεία (όπως π.χ. 

ευδιάθετα χαρακτηριστικά, ικανότητες του ατόµου, κοινωνική υποστήριξη, ιατρική 

βοήθεια) που είναι επαρκή και µπορούν να επαναφέρουν την κατάσταση της 
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ισορροπίας.  ∆υστυχώς αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.  β) Κατά συνέπεια ο βαθµός 

υγείας ενός ατόµου ή ενός πληθυσµού µπορεί να προσδιοριστεί για µια συγκεκριµένη 

στιγµή και όχι µόνιµα,  γ) Η υγεία δεν αποτελεί το αντίθετο της ασθένειας, ενώ θα 

πρέπει να συνυπολογίζονται έννοιες όπως της ευεξίας και της ποιότητας ζωής.  δ) Για 

τον προσδιορισµό της υγείας είναι ιδιαίτερα σηµαντική η κατανόηση της 

αλληλεξάρτησης µεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικο-πολιτισµικών 

παραγόντων που κάθε στιγµή δρουν και τα οποία βρίσκονται σε ένα συνεχή "διάλογο".  

ε) Η έννοια της υγείας δεν είναι µόνο ένα ατοµικό ζήτηµα αλλά ένα πολιτισµικό θέµα 

και ζητούµενο.  Υπό αυτή την έννοια η υγεία  στ) σχετίζεται µε την έννοια του βαθµού 

"πληρότητας", όπως αυτή την κατανοεί και προσδιορίζει το άτοµο ανάλογα µε τις 

πεποιθήσεις και τις δυνατότητές του, καθώς και ανάλογα µε τις υπάρχουσες κοινωνικές 

αξίες.  (Καραδήµας, 2004). 

Λαµβάνοντας υπόψη την κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας υποστηρίζεται 

πως µια πλήρης κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας πρέπει να µελετά την υγεία 

και την ασθένεια, αναφερόµενη στα εξής τρία επίπεδα:  το "ατοµικό" επίπεδο, το οποίο 

εξετάζει τις αντιλήψεις για την υγεία και την ασθένεια, το "κοινωνικό" επίπεδο, το 

οποίο εξετάζει την κοινωνική επεξεργασία της κατηγοριοποίησης των ασθενειών και 

τους οργανισµούς παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας, και το "κοινωνιακό", το οποίο 

εξετάζει τα συστήµατα υγείας µέσα στο πολιτικό τους πλαίσιο.  (Nettleton, 2002). 

Έχοντας τη δυνατότητα των επιµέρους µετρήσεων, τόσο της αρρώστιας όσο και της 

ευεξίας σε ένα ολιστικό πλαίσιο σύνθεσης, η υγεία θα µπορούσε να απεικονιστεί σαν 

ένα σύνθετο µοντέλο.  Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, τόσο ο αρνητικός 

προσδιορισµός της υγείας όσο και η θετική υγεία καταγράφονται ως καταστάσεις που 

περιέχουν αλληλοεξαρτώµενες σωµατικές, ψυχικές και κοινωνικές παραµέτρους.  Έτσι, 

η έννοια της υγείας µπορεί να αποδοθεί ως το άθροισµα ή το προϊόν όλων αυτών των 

παραµέτρων, έχοντας πάντα κατά νου ότι η προσπάθεια για ακριβή ποσοτικοποίηση 

των παραµέτρων αυτών και των αλληλεπιδράσεών τους, είναι αρκετά δύσκολη 

υπόθεση.  Όσο για τις δυνάµεις που επιδρούν στη διαµόρφωση των βασικών 

διαστάσεων της υγείας, αυτές µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις µεγάλες 
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κατηγορίες:  στους βιολογικούς παράγοντες, που περιλαµ-βάνουν την ηλικία, το φύλο 

και την κληρονοµικότητα·  στους ευρύτερους περιβαλ-λοντικούς και κοινωνικο-

οικονοµικούς παράγοντες· στους παράγοντες του πιο άµεσου περιβάλλοντος, όπως 

είναι η κατοικία, η εργασία, οι υπηρεσίες υγείας· και στους παράγοντες που σχετίζονται 

µε τις στάσεις και συµπεριφορές.  Σύµφωνα µάλιστα µε συγκλίνουσες εκτιµήσεις, η 

υγεία ενός ατόµου ή ενός πληθυσµού εξαρτάται κατά 20% από τους βιολογικούς 

παράγοντες, κατά 20-30% από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, κατά 10-20% από 

τις υπηρεσίες υγείας και κατά 40-50% από την ανθρώπινη συµπεριφορά.  Η 

κατανόηση της δράσης αυτών των παρα-γόντων, καθώς και του τρόπου 

αλληλεπίδρασής τους διευκολύνει τη διαµόρφωση µιας σύγχρονης, ολιστικής 

αντίληψης για τον προσδιορισµό της υγείας, σύµφωνα µε την οποία:  "υγεία είναι η 

δυναµική ισορροπία του εσωτερικού µε το εξωτερικό περιβάλλον, που παρέχει στο 

άτοµο τη δυνατότητα να ζει δηµιουργικά, σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις του και τις 

επιδιώξεις του".  Η ύπαρξη της δυναµικής ισορροπίας µε το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον σε ένα συγκεκριµένο οικολογικό πλαίσιο επιτρέπει στο άτοµο να 

ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και να προσαρµόζεται στις 

περιβαλλοντικές αλλαγές, διασφαλίζοντας έτσι την αρµονική σχέση µε το περιβάλλον 

του.  Η διατάραξη αυτής της αρµονικής σχέσης αποτελεί τη βασική αιτία πρόκλησης 

της αρρώστιας, που µπορεί να εκδηλωθεί µε διαφορετικούς τρόπους και σε 

διαφορετικό επίπεδο (κυτταρικό, οργανικό, συµπεριφολογικό, κοινωνικό).  (Τούντας, 

2004). 

3.2. Γνωστική αναπαράσταση της αρρώστιας 

Κάθε άτοµο αναπτύσσει ορισµένες ιδέες, γνώµες και απόψεις γύρω από τις διάφορες 

αρρώστιες, βασιζόµενο σε όσα ακούει, από διάχυτες πληροφορίες που κυκλοφορούν 

µεταξύ των ανθρώπων, σε όσα διαβάζει σχετικά µε τις ασθένειες, σε όσα µαθαίνει από 

το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε όσα βιώνει άµεσα και προσωπικά κατά 

τη διάρκεια της ζωής του.  Τις πληροφορίες αυτές τις χρησιµο-ποιεί για να 

κατασκευάσει γνωστικές αναπαραστάσεις.  Αυτές οι αναπαραστάσεις επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά σε θέµατα υγείας.  Οι συνιστώσες που τα καθορίζουν είναι (Leventhal et 
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alo, 1980, 1984): α) η ταυτότητα της ασθένειας, η οποία συνίσταται στην ονοµασία 

της και τα συµπτώµατά της,  β) τα αίτια και η υποκείµενη παθογένεια της ασθένειας,  

γ) οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειές της,  δ) η εξέλιξη της ασθένειας, 

που περιλαµβάνει τις αντιλήψεις σχετικά µε την πορεία της και τη διάρκειά της, την 

οξεία ή χρόνια φύση της και την πρόγνωσή της, και τέλος, σύµφωνα µε τους Lau και 

Hartman (1983)  ε) η ίαση που περιλαµβάνει τις ενέργειες του ατόµου για να 

αναρρώσει και να συνέλθει από την αρρώστια του.  (Παπαδάτου-Αναγνωστόπουλος, 

1999). 

Όταν το άτοµο βιώσει ένα ή περισσότερα συµπτώµατα, συνήθως δεν τα 

αντιλαµβάνεται αποµονωµένα µεταξύ τους αλλά προσπαθεί να τα οργανώσει νοητικά 

σε νοσολογικές οντότητες.  Τότε εδραιώνονται συγκεκριµένες προσδοκίες που 

αφορούν ποια συµπτώµατα θα βιωθούν, πόσο θα διαρκέσει η ασθένεια κ.α.  Έτσι 

αναπτύσσονται νοητικές αναπαραστάσεις των διαφόρων παθήσεων.  ∆ηλαδή το άτοµο 

δεν επεξεργάζεται µεµονωµένα στοιχεία πληροφοριών που προσλαµβάνει, αλλά 

προσπαθεί να τα συγκροτήσει σε "σχήµατα".  Το "σχήµα" είναι µια υποθετική, 

αφηρηµένη δοµή, αποθηκευµένο στη µνήµη, που αναπαριστά γενική γνώση για 

καταστάσεις, αντικείµενα, γεγονότα ή σχέδια δράσης.  (Παπαδάτου-Αναγνωστό-

πουλος, 1999).    

Η υγεία συνυφασµένη µε την αρρώστια στην εποχή µας (εποχή ψυχοσωµα-τικών 

προβληµάτων) δεν είναι ατοµική υπόθεση, αλλά αντικείµενο "κοινωνικής διαµάχης και 

συλλογικών κινηµάτων".  Εποµένως έχει αποδειχθεί ότι πριν την εµφάνιση της 

αρρώστιας υπάρχει "ένα πρόσφορο έδαφος" για την ανάπτυξή της.  (Ρήγα, 1997). 

3.3. Κοινωνική αναπαράσταση της υγείας και της ασθένειας και η δυναµική της     

Ο Moscovici (1995) επανειληµµένα έχει τονίσει στις τελευταίες οµιλίες του ότι οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι "εσωτερικά διανοητικά σχήµατα" και 

προκατασκευασµένες ιδέες, σκέψεις, κρίσεις, φορτισµένες µε συναισθήµατα, µέσω δε 

αυτών των "σχηµάτων του νου" οι άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν, ν' 
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αντιληφθούν και να αξιολογήσουν συµπεριφορές, αξίες, πράξεις και ιδεολογίες.  (Ρήγα, 

2001). 

Η καταλληλότητα της υγείας και της ασθένειας ως αντικείµενο για τη µελέτη των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων στηρίζεται σε πολλά από τα χαρακτηριστικά τους: 

1. Κάτω από την επιρροή της ανάπτυξης της σύγχρονης ιατρικής και 

αυτού που ονοµάζεται "ιατρικό µοντέλο", έχουµε την τάση να 

θεωρούµε ότι η υγεία και η ασθένεια περιορίζονται στην ιατρική 

κατάσταση του ανθρώπινου σώµατος, το οποίο ορίζεται και 

αναλαµβάνεται από τον ιατρικό θεσµό.  Αυτή η αντίληψη κρύβει την 

άλλη πραγµατικότητα της ασθένειας:  για τον καθένα από εµάς, δεν 

είναι µόνο το σύνολο των συµπτωµάτων που µας οδηγεί στο γιατρό.  

Είναι το ατυχές γεγονός που απειλεί ή αλλάζει, καµιά φορά 

ανεπανόρθωτα τη ζωή µας, την κοινωνική µας ένταξη και εποµένως τη 

συλλογική ισορροπία.  Στο επίπεδο της κοινωνίας η ασθένεια είναι ή θα 

µπορούσε να είναι µια από τις πιο εξέχουσες ενσαρκώσεις της 

δυστυχίας.  Κατά αυτόν τον τρόπο θεωρηµένη, η ασθένεια επιφέρει 

πάντα ένα προβληµατισµό που ξεπερνά το ατοµικό σώµα και την 

ιατρική διάγνωση.  Προκαλεί πάντα τη διατύπωση ερωτήσεων που είναι 

σχετικές µε την αιτία της και τη σηµασία της:  "γιατί εγώ;", "γιατί 

αυτός;" ή, "γιατί τώρα;".  Η ιατρική πληροφορία και διάγνωση, δεν 

αρκούν ν' απαντήσουµε σ' αυτές τις ερωτήσεις.  Μια συλλογική 

ερµηνεία, περίπλοκη και συνεχιζόµενη µέσα στο χρόνο, µια ολόκληρη 

συζήτηση της κοινωνίας είναι αναγκαία για να µας πει ποιά είναι η 

σηµασία που αποδίδεται στην ασθένεια, στην υγεία, στο σώµα και για 

να κατευθύνει τη σχέση µας µαζί της.  (Παπαστάµου, 1995). 

Η αµφισβήτηση της ιατρικής και η πιο επίσηµη "συµµαχία" ανάµεσα στις 

κοινωνικές επιστήµες και την ιατρική οδήγησαν σε ριζικές αλλαγές πάνω σε 

θέµατα υγείας.  Για το χαρακτηρισµό διαφόρων συµπεριφορών σχετικών µε 

την υγεία, λαµβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις του κοινού, η φροντίδα 
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υγείας µεταφέρεται από τη δικαιοδοσία του νοσοκοµείου σ' αυτήν της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και οι επαγ-γελµατίες υγείας οφείλουν να είναι 

λιγότερο πατερναλιστικοί και να υπολογίζουν σοβαρά τις επιθυµίες του 

καταναλωτή των υπηρεσιών τους.  (Nettleton, 2002). 

Το σύνολο των γεγονότων του σώµατος, των ζωτικών φαινοµένων και των 

βιοϊατρικών µοντέλων γίνονται αντικείµενα ενός συλλογικού λόγου. 

2. Στις κοινωνικές αναπαραστάσεις της υγείας και της ασθένειας 

συσχετίζονται η ενόραση του βιολογικού κόσµου µε την ενόραση του 

κοινωνικού κόσµου.  Αυτό το φαινόµενο δεν χαρακτηρίζει µόνο τις 

σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες, αλλά και παλαιότερες.  

(Παπαστάµου, 1995). 

Οι αναπαραστάσεις της υγείας και της ασθένειας, όποιες και αν είναι οι 

ψυχολογικές διαδικασίες που τις υποθάλπουν, είναι ριζωµένες στην ιστορική 

και κοινωνική πραγµατικότητα, δεν αποτελούν δηλαδή ένα προϊόν µιας 

αποµονωµένης διανοητικής επεξεργασίας.  Μεταγράφουν στο επίπεδο 

εξήγησης του βιολογικού πιο ευρείες ενοράσεις του κόσµου.  Κάτι 

παραπάνω από µια µεταφορά, η ασθένεια είναι ένα σηµαίνον του οποίου το 

σηµαινόµενον είναι η σχέση του ατόµου µε την κοινωνική τάξη.  ∆ιαµέσου 

των αναπαραστάσεων που σχετίζονται µ' αυτή, έχουµε πρόσβαση στις 

πεποιθήσεις, στις ερµηνείες, στο σύνολο των σηµασιολογικών σχέσεων που 

περιπλέκονται µέσα σε µια κοινωνία.  (Παπαστάµου, 1995). 

3. Στη µελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων ένα κρίσιµο πρόβληµα 

είναι πάντα η απόπειρα εγκαθίδρυσης συνδέσµων µεταξύ αυτών και 

επιστηµονικού λόγου.  Ο Moscovici επέµενε στη σπουδαιότητα της 

εισχώρησης µιας επιστηµονικής θεωρίας στην κοινή σκέψη και στη 

δηµιουργική δύναµή της στην κοινωνική πραγµατικότητα.  Κάτω από 

αυτή την άποψη και επειδή στην κοινωνία µας είναι υπό την ευθύνη 

ενός γνωστικού αντικειµένου πολύ νοµιµοποιηµένου και ισχυρού, της 
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ιατρικής, η ασθένεια και η υγεία συνιστούν ένα από τα πιο κατάλληλα 

πεδία µελέτης της σχέσης της κοινωνικής αναπαράστασης µε την κοινή 

και την επιστηµονική σκέψη.  (Παπαστάµου, 1995). 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις λοιπόν εντάσσονται σ' ένα υλιστικό µοντέλο 

προσέγγισης του νοήµατος, του πολιτισµού και των νοητικών λειτουργιών 

σε συνδυασµό µε τη συναισθηµατική κατάσταση.  Η Zavalloni 

υποστηρίζοντας τις απόψεις του Moscovici προσθέτει ότι τα νοητικά 

γεγονότα και η ανάγκη του εαυτού να τοποθετηθεί κάπου, πρέπει να 

θεωρηθούν ως µια συνέχεια του πολιτισµιακού κόσµου κάθε υποκειµένου 

που µελετάται, κατά την ερευνητική πρακτική, όπως κάθε ψυχολογική 

δράση µπορεί να αντιµετωπιστεί ως ιδιότητα που αναδύεται από 

διαπροσωπικές ή διοµαδικές σχέσεις.  (Ρήγα, 2001). 

Η υγεία και η ασθένεια παρουσιάζουν ένα ειδικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη µελέτη 

των κοινωνικών αναπαραστάσεων σε σχέση µε τρία χαρακτηριστικά: 

1. Τη δυνατή απαίτηση για έναν ερµηνευτικό λόγο που καταλήγει στην 

αποκρυστάλλωση πολύ καλά δοµηµένων αναπαραστάσεων. 

2. Το χαρακτήρα "ενόρασης του κόσµου" αυτού του λόγου, ο οποίος 

συσχετίζει τη βιολογική τάξη µε την κοινωνική τάξη. 

3. Το χαρακτήρα τους ως σηµεία συνάντησης της επιστήµης και της 

κοινής γνώµης, της επαγγελµατικής γνωµάτευσης και αυτής του τυχαίου 

ατόµου.  Η ανά-λυση της εξέλιξης αυτών των αναπαραστάσεων κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δέκα δεκαπέντε ετών, µας επιτρέπει να 

προσεγγίσουµε ένα άλλο πρόβληµα:  αυτό του ρόλου τους στη 

δυναµική της συλλογικής ζωής.  (Παπαστάµου, 1995).   

Με την ανάπτυξη των ιατρικών τεχνικών και των φαρµάκων, το ενεργό µοντέλο 

αναπαράστασης της ασθένειας περικλείει την ιατρική.  Σε σχέση µε τα αντικείµενα που 

συνιστούν την υγεία και την ασθένεια, η προσέγγισή τους µε όρους των κοινωνικών 
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αναπαραστάσεων, έχει ακόµη κάτι να προσφέρει:  αυτή η µελέτη µας δείχνει ότι εάν 

στην κοινωνία µας η ιατρική καθορίζει, ευθύνεται και µορφοποιεί την ασθένεια, τότε 

πρέπει µ' έναν αµοιβαίο τρόπο να γίνεται κατανοητή µέσα στο πλαίσιο της σχέσης µας 

µε το κοινωνικό και µέσα από τις ενοράσεις µας για το βιολογικό κακό που τη 

µεταµορφώνουν.  (Παπαστάµου, 1995). 

3.4. Ψυχο-κοινωνική ταυτότητα και υγεία 

Στην ψυχολογία η έννοια της “ψυχοκοινωνικής ταυτότητας” αναπτύχθηκε προκειµένου 

να ενσωµατωθεί η κοινωνική στην προσωπική διάσταση του ατόµου.  (Zavalloni-

Guérin, 1996). 

Το Εγω-Οικολογικό αυτό µοντέλο στοχεύει στο να αναδοµήσει "τις οργανικές αρχές 

του νου" που συνδέονται µεταξύ τους µ' ένα ενοποιηµένο σύστηµα ταυτότητας, 

µνήµης, κινήτρων, επιδράσεων, στάσεων και αναπαραστάσεων της κοινωνίας του 

εαυτού.  ∆έχεται δηλαδή ότι η κοινωνικότητα είναι που κατασκευάζει την 

πραγµατικότητα, ενώ θέτει ένα ουσιαστικότερο ζήτηµα, τη διερεύνηση του "πώς ο 

νους κατασκευάζει την κοινωνικότητα". 

Η έννοια ψυχοκοινωνικός εαυτός είναι δύσκολο να προσδιοριστεί µ' έναν συγκεκριµένο 

ορισµό.  Το βασικό είναι για τον καθένα να γνωρίζει ποιος / ποια είναι, πως 

προσλαµβάνει και προσδιορίζει τον εαυτό του, βάσει ποιών κοινωνικών αξιών και 

κριτηρίων τοποθετείται σε ποια κοινωνική οµάδα.  Κατά τον Tajfel (1978) η κοινωνική 

ταυτότητα προσδιορίζεται στο σύνολο των κοινωνικών κατηγοριοποιή-σεων τις οποίες 

χρησιµοποιεί το άτοµο για να αυτοπροσδιοριστεί.  Η έννοια ψυχοκοινωνικός εαυτός 

στην ψυχολογία έχει δοθεί υπό διάφορες ονοµασίες, όπως αυτοθεώρηση, 

αυτοεκτίµηση, αυτοεικόνα, αυτογνωσία, αυτοπαρουσίαση, ενδοσκόπηση, 

αυτοπεριγραφή, έννοιες όπου εµπεριέχουν τη γνώση του ατόµου για τον εαυτό του, 

ότι ανήκει σε συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα µαζί µε κάποια συναισθηµατική και 

αξιολογική σηµασία της υπαγωγής του.  (Ρήγα, 1997). 
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Η ψυχοκοινωνική ταυτότητα είναι συγχρόνως αιτία και αποτέλεσµα µιας 

γνωστικοσυναισθηµατικής διαµεσολάβησης της οποίας η χρονική σειρά και η εξέλιξη 

µας διαφεύγουν.  Αυτή συνιστά το σηµείο συνάντησης ανάµεσα στο ατοµικό και στο 

συλλογικό, το προϊόν της κοινωνικής και ατοµικής ιστορίας.  Οι λειτουργικές σχέσεις 

που εδραιώνονται µεταξύ ατοµικού και συλλογικού επιπέδου είναι κατά βάση 

αναπαραστάσεις του Εαυτού, του Άλλου και της Κοινωνίας.  Τελικά δεν είναι η ίδια η 

κατάσταση, αλλά η συνείδηση αυτής της κατάστασης που µας ωθεί στη δράση.  

∆ηλαδή, οι αναπαραστάσεις του Εαυτού, του Άλλου και της Κοινωνίας είναι 

αδιαχώριστες και βρίσκονται στη βάση της κοινωνικής µας δράσης. (Zavalloni-Guérin, 

1996).    

Το ανθρώπινο πνεύµα φαίνεται ότι δεν µπορεί να προσδώσει συγκεκριµένες έννοιες 

στα αφηρηµένα στοιχεία του κοινωνικού κόσµου παρά µόνο µέσα από 

κατασκευασµένα από τους ανθρώπους αντικείµενα, που τα συµβολίζουν.  

Ο Άλλος διατηρεί µε τον Εαυτό συµβολικές σχέσεις ταύτισης ή διαφοροποίησης, 

θετικής ή αρνητικής.  Αυτές οι συµβολικές σχέσεις αποτελούν τις προσδοκίες απέναντι 

στα αιτήµατα του εξωτερικού περιβάλλοντος και στα σχέδια απαντήσεων.  Έτσι ένα 

άτοµο θα έκρινε τους ανθρώπους που συναντά και θα συµπεριφερόταν απέναντί τους 

αναπαράγοντας τις φανταστικές σχέσεις που διατηρεί µε τον Άλλο ως πρότυπο.  Η 

γνώση της δοµής του εσωτερικού περιβάλλοντος (αντικείµενα - κατηγορίες και σχέσεις 

ανάµεσα στα στοιχεία) θα επέτρεπε τελικά την πρόβλεψη (ή την κατανόηση) της 

συµπεριφοράς ενός ανθρώπου τόσο καλά όσο και την αντίληψή του για τον κοινωνικό 

κόσµο.  Τελικά, µέσα από την προοπτική, η συµπεριφορά θα ήταν το αποτέλεσµα της 

ενεργοποίησης της φανταστικής συµπεριφοράς, έκφραση της ψυχοκοινωνικής 

ταυτότητας και συγχρόνως χαρακτηριστικό του εσωτερικού µικρόκοσµου.  (Zavalloni-

Guérin, 1996). 

Σύµφωνα µε τον Goffman ο εαυτός εµφανίζεται ως κοινωνικό προϊόν, αποτέλεσµα των 

ερµηνειών στις οποίες επιδίδεται το άτοµο όταν βρίσκεται σε συνθήκες 

αλληλεπίδρασης.  Από αυτή την άποψη, η έννοια του εαυτού δεν προϋπάρχει του 

ατόµου·  δεν υπάρχει ένας πρότερος εαυτός που περιµένει να ενεργοποιηθεί και να 
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εκφραστεί στις κοινωνικές περιστάσεις, αλλά ο εαυτός διαµορφώνεται και 

επικυρώνεται σε συνθήκες δηµόσιας ερµηνείας ενός ρόλου.       Ο εαυτός στερείται 

κάθε προσωπικό, ατοµικό πυρήνα, δεν αποτελεί προσωπικό γνώρισµα του ατόµου, 

αλλά συνιστά µάλλον µια δηµόσια πραγµατικότητα.  Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά ο 

Collins, στην αντίληψη του Goffman είµαστε αναγκασµένοι να έχουµε έναν εαυτό, όχι 

επειδή έχουµε πραγµατικά έναν, αλλά επειδή αυτό απαιτεί η κοινωνική αλληλεπίδραση.  

Η κοινωνία επιβάλλει στους δρώντες να παρουσιάζουν µια συγκεκριµένη εικόνα 

εαυτού, να φαίνονται, και όχι να είναι αναγκαστικά, συνεπείς, ειλικρινείς, έντιµοι.  Στην 

πραγµατικότητα, ο εαυτός δεν είναι παρά ένα σύµβολο, ένας γλωσσολογικός όρος που 

χρησιµοποιούµε προκειµένου να αναφερθούµε σε ό,τι κάνουµε εµείς και ό,τι κάνουν οι 

άλλοι.  Ο εαυτός είναι ένα µέρος µιας ιδεολογίας της καθηµερινής ζωής, ο αρχετυπικός 

µύθος της νεωτερικότητας.  (Goffman, 2001). 

Η έννοια του εαυτού περιλαµβάνει δύο βασικά στοιχεία:α) την αυτοαντίληψη ή 

αυτοεικόνα, που αποτελεί κατά κάποιον τρόπο, τη γνωστική συνιστώσα της και 

αναφέρεται στην περιγραφή, την πεποίθηση, τις γνώσεις ή τις πληροφορίες του 

ατόµου για τον εαυτό του, ανεξάρτητα από το αν είναι αντικειµενικές ή υποκειµενι-κές, 

σωστές ή λανθασµένες και  β) την αυτοεκτίµηση ή σφαιρική αυτοαξία, που αποτελεί 

την αξιολογική - συναισθηµατική συνιστώσα της έννοιας του εαυτού και αναφέρεται 

στο πώς το άτοµο αξιολογεί τον εαυτό του και ποια στάση (θετική ή αρνητική) κρατά 

απέναντί του ή µε άλλα λόγια πόσο του αρέσει ο εαυτός του, πόσο τον αποδέχεται και 

πόσο τον επιδοκιµάζει.  Παρά το γεγονός, ότι η διαφοροποίηση των δύο αυτών 

εννοιών θεωρητικά τουλάχιστον είναι απαραίτητη, εντούτοις µια σαφής διάκριση 

µεταξύ τους δεν είναι δυνατή, δεδοµένου ότι τόσο η αυτοαντίληψη όσο και η 

αυτοεκτίµηση είναι αλληλοεξαρτώµενες έννοιες και ενέχουν και οι δύο το στοιχείο της 

αξιολόγησης.   (Harter, 1994.  Λεοντάρη, 1996.  Μακρή-Μπότσαρη, 2000α, 2000β, 

2001.  Rosenberg, 1979). 

Η έννοια του εαυτού γίνεται αρκετά περίπλοκη αν λάβουµε υπόψη, ότι εκτός από τις 

πολλές επιµέρους αυτοεικόνες του ατόµου, πολλοί συγγραφείς κάνουν παράλληλα και 

µια άλλου τύπου διάκριση µεταξύ:  α) του «πραγµατικού εαυτού» (ή υπάρχοντος ή 
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εµπειρικού εαυτού), που αναφέρεται στο πώς το άτοµο αντιλαµβά-νεται τον εαυτό του 

ή µε άλλα λόγια στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που του αναγνωρίζει και του 

αποδίδει,  β) «του ιδανικού εαυτού» (ή επιθυµητού εαυτού), που υποδηλώνει το πώς 

το άτοµο ιδανικά θα ήθελε να είναι και ποια χαρακτηριστικά θα ήθελε να έχει,  γ) του 

«εαυτού όπως θα έπρεπε να είναι» (ή δεοντικού εαυτού), που εµπεριέχει τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, που το άτοµο πιστεύει ότι θα έπρεπε να έχει και 

συνδέονται άµεσα µε τη συγκεκριµένη κοινωνία και το πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο 

ζει και  δ) του «παρουσιαζόµενου εαυτού», που αναφέρεται στο πώς το άτοµο 

παρουσιάζει τον εαυτό του και ποια εικόνα του εαυτού του θέλει να προβάλλει στους 

άλλους.  (Higgins, 1987, Λεοντάρη, 1996, Μακρή-Μπότσαρη, 2001.  Rosenberg, 

1979). 

Αν και η έννοια του εαυτού θεωρείται από ορισµένους ερευνητές µονοδιά-στατη, οι 

σύγχρονες απόψεις συγκλίνουν προς µια πολυδιάστατη προσέγγιση, όπου η έννοια του 

εαυτού φαίνεται να αποτελείται από µια γενική και πολλές επιµέρους αυτοεικόνες.  

Περιλαµβάνει δηλαδή, το σύνολο των επιµέρους αυτοαντιλήψεων και αυτοεκτιµησεων 

του ατόµου σε διάφορους τοµείς της ζωής του, ενώ η σχετική επίδραση της 

αυτοεικόνας του καθενός από αυτούς τους τοµείς στη γενική έννοια εαυτού και την 

αυτοεκτίµηση εξαρτάται, σύµφωνα µε ορισµένους συγγραφείς, από την σπουδαιότητα 

που το ίδιο το άτοµο αποδίδει στο συγκεκριµένο τοµέα.  Σε γενικές γραµµές φαίνεται 

να υπάρχει οµοφωνία, ότι τρεις είναι οι σηµαντικότεροι τοµείς:  α) η κοινωνική 

αυτοαντίληψη (σχέσεις µε σηµαντικούς Άλλους)  β) η σωµατική αυτοαντίληψη ή 

εικόνα σώµατος και  γ) η ακαδηµαϊκή-σχολική αυτοαντί-ληψη στα παιδιά και τους 

εφήβους ή επαγγελµατική αυτοαντίληψη στους ενήλικες.  (Bracken, 1996.  Harter, 

1990a, 1999.  Marsh, 1990, 1994.  Marsh & Hattie, 1996.  Shavelson, Hubner, & 

Stunton, 1976). 

Όσο αφορά το σώµα, υπάρχουν δύο πολωµένες προσεγγίσεις, η νατουραλιστική θέση 

και η θέση της κοινωνικής µορφοποίησης, ενώ η φαινοµενολο-γία συνιστά µια τρίτη 

προσέγγιση, η οποία συχνά χρησιµοποιείται ως γέφυρα µεταξύ των δύο άκρων.  Η 

νατουραλιστική προσέγγιση δέχεται ότι το σώµα είναι µια πραγµατική βιολογική 
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οντότητα που υπάρχει, ως καθολικό φαινόµενο ανεξάρτητα από το κοινωνικό πλαίσιο 

στο οποίο εδρεύει.  Η προσέγγιση της κοινωνικής µορφοποίησης, αντίθετα, 

υποστηρίζει ότι το σώµα δηµιουργείται κοινωνικά, ή εφευρίσκεται, και, ως τέτοιο, είναι 

εξαρτώµενο από τις κοινωνικές και ιστορικές του συνάφειες.  Η πραγµατικότητα του 

σώµατος σε κάθε δεδοµένη στιγµή είναι απλώς συνέπεια του πώς το βλέπουµε και του 

πώς το εξετάζουµε.  Τέλος, η φαινοµενολο-γική προσέγγιση υποστηρίζει ότι το κλειδί 

για την κατανόηση του ανθρώπινου σώµατος είναι ο νους και, ειδικότερα, η έννοια της 

«βιωµένης εµπειρίας», η οποία υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι ερµηνεύουν και γι’ αυτό 

και δηµιουργούν το σύµπαν τους µε τρόπο ώστε να έχει νόηµα και σκοπό.  (Nettleton, 

2002). 

Η ανάπτυξη της εικόνα σώµατος ενός ατόµου αρχίζει στην παιδική ηλικία και 

καθορίζεται από το συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο ζει.  

∆ηµιουργείται µέσα από τις πολλαπλές αντιλήψεις του ατόµου για το σώµα του, που 

βασίζονται σε προηγούµενες εµπειρίες και τρέχουσες αισθήσεις καθώς επίσης και στην 

προσωπική επένδυση και σηµασία που αποδίδει στο ίδιο του το σώµα.  Όλα αυτά 

µεταφράζονται σε νευρωνικές και βιοχηµικές δοµές στον εγκέφαλο και επηρεάζονται 

από διάφορους ψυχοδυναµικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.  (Roseberg, 1979.  

Simon, 1971.  Versluys, 1983.  White, 2000). 

Η εικόνα σώµατος επηρεάζεται από τις στάσεις και τις αξίες µιας συγκεκρι-µένης 

κουλτούρας καθώς και από τις απόψεις και τις αξίες, τόσο του ίδιου του ατόµου, όσο 

και των «Σηµαντικών Άλλων» στη ζωή του σε σχέση µε το τι θεωρούν ως ωραίο και 

αποτελεσµατικό σώµα.  Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε, ότι η εικόνα 

σώµατος ενός ατόµου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις εικόνες σώµατος των άλλων 

ατόµων στο άµεσο και ευρύτερο περιβάλλον του.  Ειδικά οι γονεϊκές στάσεις σε σχέση 

µε το σώµα ή µέρη του είναι καθοριστικής σηµασίας για την εικόνα του σώµατος που 

σχηµατίζει το άτοµο.  Μερικές φορές κάποιες από τις εµπειρίες του ατόµου και τις 

στάσεις του περιβάλλοντος µπορεί να οδηγήσουν σε µια υπερεκτίµηση κάποιων 

συγκεκριµένων σηµείων του σώµατος µε αποτέλεσµα αυτό να γίνεται αντιληπτό ως 
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καλό ή κακό, ωραίο ή άσχηµο, ελκυστικό ή απωθητικό, αγαπητό ή µη.  (Κλεφτάρας, 

2004). 

Ο αντίκτυπος µιας ασθένειας µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα σωµατικές, οργανικές, 

ψυχολογικές, κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες αλλάζουν δραµατικά ή απειλούν την εικόνα 

του σώµατος ενός ατόµου.  Η εµφάνιση, οι σκέψεις και οι πεποιθήσεις σε σχέση µε τα 

όρια και τους περιορισµούς του σώµατος, αλλά και το πώς το σώµα λειτουργεί 

εσωτερικά και αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον, µπορεί να υποστούν σοβαρές αλλαγές.  

Αυτές οι αλλαγές µπορεί να είναι µόνιµες ή παροδικές, φανερές ή µη.  Η απώλεια και η 

θλίψη που βιώνει το άτοµο λόγω αυτών των αλλαγών ή των απειλών που 

αντιλαµβάνεται, αν και ενδεχοµένως µπορεί να φαίνονται ως µια αναπόφευκτη 

διεργασία, που συνοδεύει την δυσλειτουργία, εντούτοις, είναι το νόηµα και η αξία που 

το άτοµο αποδίδει στην συγκεκριµένη απώλεια ή απειλή, που καθορίζει τον τύπο και 

το µέγεθος της αντίδρασής του.  (Salter, 1997.  Shearsmith-Farthing, 2001.  Cornwell 

& Schmitt, 1990). 

3.5.  Παράγοντες που καθορίζουν τις συµπεριφορές υγείας.  Κοινωνιογνωστικά µοντέλα και 
θεωρίες. 

Στην άποψη ότι οι συµπεριφορές που υιοθετεί ένα άτοµο σε θέµατα υγείας 

επηρεάζονται από την πεποίθηση, τις στάσεις και τις συνήθειές του, στηρίζονται τα 

κοινωνιογνωστικά µοντέλα, που αναπτύχθηκαν για την κατανόηση και την πρόβλεψη 

της συµπεριφοράς σε θέµατα υγείας.  ∆εν θα υπεισέλθουµε σε λεπτοµέρειες, θα 

αρκεστούµε αντίθετα σε µια περιληπτική αναφορά αυτών των µοντέλων. 

 

3.5.1 Το µοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία (Health Belief Model) 

Πρόκειται για ένα µοντέλο που έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως και προσπαθεί να 

περιγράψει, να ερµηνεύσει και να προβλέψει τη συµπεριφορά του ατόµου σχετικά µε 

την υγεία.  (Becher, 1974.  Janz & Becker, 1984). 
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Περιλαµβάνει τρία στάδια:  την υποκειµενική αντίληψη του ατόµου για την πιθανότητα 

προσβολής του, τη σοβαρότητα της ασθένειας και των συνεπειών της.  Ακολουθούν οι 

παράγοντες που παρακινούν το άτοµο να τροποποιήσει τη συµπεριφορά του.  

Πρόκειται για δηµογραφικές (ηλικία, φύλο κ.λπ.) και ψυχοκοινω-νικές µεταβλητές 

(προσωπικότητα, κοινωνική τάξη κ.α.), για την απειλή που αισθάνεται το άτοµο από 

την ασθένεια και τα γεγονότα που θα ενεργοποιήσουν το άτοµο για αλλαγή (συµβουλή 

από φίλους ή γιατρούς, άρθρα σε εφηµερίδες ή περιοδικά, ασθένεια κάποιου συγγενή 

ή φίλου).  Ο τρίτος παράγοντας αναφέρεται στην πιθανότητα να αλλάξει το άτοµο τις 

συνθήκες του, και ο οποίος εξαρτάται από τη σύγκριση των πλεονεκτηµάτων που θα 

είχε η υιοθέτηση προληπτικών συµπερι-φορών µε τα πιθανά εµπόδια (π.χ. έξοδα, 

οικονοµικές υποχρεώσεις κ.α.).  Οι τρεις αυτοί παράγοντες οδηγούν τελικά στην 

υιοθέτηση προληπτικών µέτρων.  (Παπαδάτου – Αναγνωστόπουλος, 1999). 

Μπορεί το µοντέλο αυτό να µην πέτυχε σαν ερµηνευτικό µοντέλο, βοηθά όµως να 

προβλέψουµε διαφορετικές συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υγεία.  (Bennett et 

al., 1990). 

3.5.2 Η θεωρία της κινητοποίησης για την προστασία της υγείας (Protection Motivation Theory) 

Το µοντέλο που προτείνει ο Rogers (1975) ακολουθεί τη δοµή του µοντέλου των 

πεποιθήσεων για την υγεία, µόνο που εδώ προστίθεται η διάσταση της αυτο-

αποτελεσµατικότητας, δηλ. της πεποίθησης του ατόµου ότι µπορεί να αντιµετωπίσει 

µια συγκεκριµένη συµπεριφορά π.χ. το κάπνισµα.  Η νέα αυτή διάσταση χρησιµο-

ποιείται προκειµένου να βελτιωθεί η ερµηνευτική δύναµη των πεποιθήσεων σχετικά µε 

την υγεία. (Bennett et al., 1990). 

3.5.3 Η θεωρία της έλλογης δράσης (Theory of reasoned action) 

Η θεωρία της «έλλογης δράσης» (Ajzen & Fishbein, 1977) προσφέρει ένα πλαίσιο 

πρόβλεψης της ανθρώπινης συµπεριφοράς µε βάση την πρόθεση του ατόµου να 

δράσει.  Είναι στηριγµένο στο θεώρηµα ότι οι άνθρωποι δρουν µε τρόπο λογικό.  Έτσι, 
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οι αποφάσεις για δράση αντιπροσωπεύουν την λογική επεξεργασία των πεποιθήσεων 

που σχετίζονται µε τη δράση αυτή. 

Η στάση του ατόµου απέναντι σε µια συµπεριφορά εξαρτάται από την υποκειµενική 

εκτίµηση των συνεπειών της και από την πιθανότητα να οδηγηθεί σ’ αυτές τις 

συνέπειες, εάν υιοθετήσει τη συγκεκριµένη συµπεριφορά.  (Παπαδάτου – 

Αναγνωστόπουλος, 1999). 

Οι υποκειµενικοί κανόνες συµπεριφοράς, που αντανακλούν την επιρροή και την πίεση 

του κοινωνικού περιβάλλοντος πάνω στη συµπεριφορά του ατόµου, εξαρτώνται από:  

α) τις πεποιθήσεις του ατόµου σχετικά µε το τι θέλουν οι «σηµαντικοί άλλοι», β) τα 

κίνητρα και την επιθυµία του ατόµου να ακολουθήσει και να συµµορφωθεί µε αυτό 

που θέλουν οι άλλοι να κάνει.  (Παπαδάτου – Αναγνωστόπουλος, 1999). 

Το µοντέλο υποδεικνύει µε σαφήνεια τα σηµεία, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν 

προκειµένου να προβλέψουµε τη συµπεριφορά, αλλά και τα οποία µπορούν να 

καταστούν στόχοι παρέµβασης στα πλαίσια ενός προγράµµατος προαγωγής υγείας ή 

πρόληψης παραγόντων επικινδυνότητας για την υγεία.  Ένας όµως σοβαρός 

περιορισµός του είναι ότι προβλέπει την πρόθεση µόνο για τις συµπεριφορές εκείνες 

που βρίσκονται στον έλεγχο του ατόµου.  (Καραδήµας, 2004). 

 

3.5.4 Η θεωρία της κοινωνικής συµπεριφοράς (Theory of Social Behavior)    

Για τον Τριάντη (1980), η πρόθεση για την εκδήλωση της συµπεριφοράς είναι 

συνάρτηση κοινωνικών παραγόντων, της συναισθηµατικής διάθεσης του ατόµου προς 

τη συµπεριφορά και τις υποκειµενικές αντιλήψεις των συνεπειών που θα έχει η 

συµπεριφορά.  Πρόσθετες µεταβλητές που επηρεάζουν την εκδήλωση µιας 

συµπεριφοράς είναι το φυσιολογικό επίπεδο διέγερσης του ατόµου και οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες.  
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3.5.5 Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης (Social Learning Theory) 

Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης (Baudura, 1986.  Rotter, Chance & Phares, 1972) 

αποτελεί ένα ευρύ θεωρητικό και εµπειρικό πλαίσιο κατανόησης των αµοιβαίων και 

αλληλεπιδρώντων σχέσεων µεταξύ ατοµικών παραγόντων, συµπεριφοράς και 

περιβάλλοντος.  (Καραδήµας, 2004). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση της συµπεριφοράς έχει ο τρόπος που το άτοµο 

αντιλαµβάνεται και αναπαριστά εσωτερικά (γνωστικά) το περιβάλλον, όπου κύρια θέση 

στην εσωτερική αναπαράσταση κατέχουν οι προσδοκίες του ατόµου και η εκτίµηση-

αξιολόγηση για τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.  Ιδιαίτερα σηµαντική η προσδοκία που 

το άτοµο φέρει για τη δική του επάρκεια να εκτελέσει αποτελεσµα-τικά µια 

συµπεριφορά και να επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα (προσδοκίες 

αυτοαποτελεσµατικότητας).  Αυτές οι προσδοκίες επηρεάζουν τη συµπεριφορά του 

ατόµου, αλλά και τα συναισθήµατά του και άλλες γνωστικές µεταβλητές.  Εκτός όµως 

των προσδοκιών, ρόλο στην επιτυχία µιας συµπεριφοράς παίζει και ο βαθµός 

αυτοελέγχου.  (Καραδήµας, 2004). 

Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης είναι σηµαντική καθώς µε σαφήνεια περιγράφει τις 

µεταβλητές που µπορούν να προβλέψουν µια συµπεριφορά καθώς και τα σηµεία 

παρέµβασης προκειµένου να τροποποιηθεί µια συµπεριφορά υγείας ή να δηµιουργηθεί 

µια άλλη.  (Καραδήµας, 2004). 

3.5.6 Θεωρία των σταδίων αλλαγής (Stages of Change Theory) 

To µοντέλο περιγράφει έξι φάσεις αλλαγής, από τις οποίες διέρχεται το άτοµο µέχρι να 

κατακτήσει σταθερά µια αλλαγή στον τρόπο ζωής του ή µια νέα συµπεριφορά.  Οι 

φάσεις είναι:  α) αρχικό στάδιο πριν τον προβληµατισµό, β) φάση προβληµατισµού, γ) 

προετοιµασία, δ) δράση, ε) διατήρηση και στ) τερµατισµός.  (Prochaska & 

DiClemente, 1984.  Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). 
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3.5.7 Το µοντέλο της κοινής λογικής (Common Sense Model) 

Πρόκειται για ένα µοντέλο που βασίζεται στη θεωρία της αυτορρύθµισης (Le venthal, 

Mayer, & Nerenz, 1980.  Levental, Leventhal, & Cameron, 2001.  Leventhal, Brissete, 

& Levental, 2003).  Παράγοντας κλειδί ήταν ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η 

απειλή.  Το µοντέλο υποστηρίζει ότι το άτοµο δηµιουργεί νοητικές (γνωστικές) 

αναπαραστάσεις της ασθένειάς του βασισµένο σε συγκεκριµέ-νες και αφηρηµένες 

πηγές πληροφόρησης, µε στόχο να κατανοήσει την κατάσταση και να διαχειριστεί το 

πιθανό πρόβληµα.  Η ερµηνεία των πληροφοριών θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό το 

πρώτο βήµα της συµπεριφοράς που θα επιλέξει να ακολουθήσει το άτοµο. 

Το περιεχόµενο της γνωστικής αναπαράστασης αποτελείται από πέντε διαστάσεις:  τα 

αίτια, τις συνέπειες, την ταυτότητα, τη χρονική πορεία και την ελεγξιµότητα.  

Σύµφωνα µε τους Marks et al. (2000), οι πέντε αυτές διαστάσεις φαίνονται να 

αναπαριστούν τη βασική προοπτική του χρόνου:  α) κοιτώντας προς τα πίσω τα αίτια, 

β) κοιτώντας τον παρόντα χαρακτήρα του προβλήµατος και  γ) κοιτώντας προς το 

µέλλον τις συνέπειες και την πορεία της ασθένειας. 

Σειρά ερευνών έχει δείξει ότι το µοντέλο µπορεί να προβλέψει ικανοποιητικά την 

συµπεριφορά του ατόµου σε θέµατα υγείας και ασθένειας (Hagger & Orbell, 2003.  

Levental et al., 2003).  Ένας περιορισµός του µοντέλου όµως είναι ότι τείνει να 

υποβαθµίζει το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργούνται οι 

αναπαραστάσεις, και το οποίο είναι µεγάλης σπουδαιότητας. 
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4. ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

4.1. Νοσηρότητα – Θνησιµότητα – Στατιστικά δεδοµένα 

Για λόγους οικονοµίας στην παρούσα διπλωµατική εργασία, από τα καρδιολογικά 

νοσήµατα θα ασχοληθούµε µόνο µε τη στεφανιαία νόσο, η οποία είναι µια σοβαρή 

χρόνια πάθηση, η οποία αποτελεί την κύρια αιτία πρώιµης θνησιµότητα και 

νοσηρότητας στις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες.  Τα τεράστια κοινωνικά και 

ψυχολογικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιζώντες ενός εµφράγµατος, δεν 

µπορούν να εκφραστούν µε αριθµούς.  (Μαντζώρου-Μαστρογιάννης, 2004). 

Ο περισσότερος κόσµος σήµερα γνωρίζει ότι στις ανεπτυγµένες χώρες η στεφανιαία 

νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου µεταξύ ανδρών και γυναικών µέσης ηλικίας.  

Η γνώση αυτή οφείλεται στη συστηµατική ενηµέρωση του κοινού τις τελευταίες 

δεκαετίες που έχει οδηγήσει στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή µέτρων 

πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.  Η ενηµέρωση αυτή, δίχως να παραλεί-

ψουµε την θετική της αξία, δηµιουργεί σε πολλές γυναίκες την εσφαλµένη αντίληψη 

ότι η στεφανιαία νόσος είναι µια ανδρική ασθένεια.  Ωστόσο στις ΗΠΑ, το 1995, 

περίπου 240.000 γυναίκες πέθαναν από στεφανιαία νόσο.  Η εκδήλωση της νόσου 

καθυστερεί 10 µε 15 χρόνια στις γυναίκες εξαιτίας της προστατευτικής δράσης των 

οιστρογόνων, και συνήθως δεν συµβαίνει πριν την ηλικία των 60 ετών.  Εντούτοις, 

από το σύνολο των ατόµων που πεθαίνουν από στεφανιαία νόσο κάθε χρόνο, τα µισά 

είναι γυναίκες.  (Κέκκας-Κάργα, 2000). 

Στις βιοµηχανικές κοινωνίες, από τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα, 

παρατηρήθηκε αύξηση των περιστατικών της στεφανιαίας νόσου και σήµερα αποτελεί 

την κύρια αιτία πρόωρης θνησιµότητας στις κοινωνίες αυτές.  Στην Ελλάδα, τα 

καρδιολογικά νοσήµατα έρχονται πρώτα σε επιπολασµό και σαν αιτία θανάτου. 

(Κ.Ε.Σ.Υ., 1998). 
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Στη Μεγάλη Βρετανία το ένα τρίτο των θανάτων στους άνδρες άνω των 65 ετών και 

στο 28% του συνόλου των θανάτων, οφείλονται σε παθήσεις των στεφανιαίων 

αγγείων.  (Bundy, 1992). 

Στις ΗΠΑ επίσης, η στεφανιαία νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου και µαζί µε 

άλλες καρδιαγγειακές νόσους ευθύνεται για το 1/3 των θανάτων.  Στην ίδια χώρα, οι 

ετήσιες δαπάνες για τις καρδιαγγειακές νόσους ανήλθαν, στη δεκαετία του 1980, στο 

ποσό των 50 εκατοµµυρίων δολαρίων, ποσό µεγαλύτερο από το διπλάσιο αυτού που 

δαπανάται για όλους τους τύπους του καρκίνου.  (Surwit & συν., 1982). 

4.2. Ορισµός – Παθογένεια – Κλινική Εικόνα Στεφανιαίας Νόσου 

Με τον όρο στεφανιαία νόσο, εννοούµε ένα φάσµα κλινικών καταστάσεων ποικίλης 

αιτιολογίας που προκαλούνται όταν διαταραχθεί η ισορροπία µεταξύ της προσφοράς 

των αναγκών του µυοκαρδίου σε οξυγόνο.  (Στέφα, 1998).  Ο αιφνίδιος θάνατος, η 

σταθερή στηθάγχη, η ασταθής στηθάγχη, το οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου και η 

καρδιακή ανεπάρκεια, αποτελούν τις κλινικές εικόνες, µε τις οποίες µπορεί να 

εκδηλωθεί η στεφανιαία νόσος.  (Τούτουζας, 1993). 

Η στεφανιαία αιµατική ροή στον άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας, είναι 

περίπου 225ml/min και αναλογεί στο 4%-5% της συνολικής καρδιακής παροχής.  Η 

ακριβής στεφανιαία ροή ρυθµίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες του µυοκαρδίου σε 

οξυγόνο.  (Gayton, 1997). 

Η απόφραξη ενός ή περισσότερων κλάδων των στεφανιαίων αρτηριών στερεί µερικώς 

ή πλήρως µια περιοχή του µυοκαρδίου από την αιµάτωσή του.  (Read & συν., 1993). 

Το συχνότερο αίτιο ελάττωσης της ροής του αίµατος στις αρτηρίες είναι η ανάπτυξη 

αθηρωµατικών πλακών στην εσωτερική επιφάνεια των τοιχωµάτων των αιµοφόρων 

αγγείων.  Η σοβαρότητα της βλάβης που θα προκληθεί ως συνέπεια της σταδιακής 

αθηροσκληρυντικής στένωσης της στεφανιαίας αρτηρίας ή της απότοµης απόφραξής 

της θα εξαρτηθεί από το βαθµό της παράπλευρης κυκλοφορίας.  Όταν αποφραγεί µια 

στεφανιαία αρτηρία, µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αυξάνεται το µέγεθος των 
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µικροσκοπικών αναστοµώσεών της στο µέγιστο των διαµέτρων τους.  Η ροή σ’ αυτά 

τα παράπλευρα αγγεία είναι λιγότερη από το ήµισυ εκείνης που απαιτείται για να 

διατηρηθεί ζωντανό το µυοκάρδιο που αιµατώνουν, αλλά τη δεύτερη ή τρίτη µέρα το 

µέγεθός τους διπλασιάζεται και συχνά η στεφανιαία αιµάτωση φτάνει σχεδόν σε 

φυσιολογικά επίπεδα µέσα σ’ ένα περίπου µήνα, γεγονός που ερµηνεύει την ανάρρωση 

από τους διάφορους τύπους στεφανιαίας απόφραξης.  (Gayton, 1997). 

Σε πολλές περιπτώσεις έχει υποστηριχτεί πως η διαδικασία σχηµατισµού αθηρωµατικής 

πλάκας ξεκινάει από την παιδική ηλικία και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της ενήλικης 

ζωής ή ακόµη ότι ξεκινάει κατά τη νηπιακή ηλικία αν όχι από τη µήτρα.  Έτσι, η 

αθηροσκληρυντική διαδικασία µπορεί να προχωρήσει πέρα από τα όρια της αιµάτωσης 

που εξασφαλίζει η παράπλευρη κυκλοφορία, και τα ίδια τα παράπλευρα αγγεία να 

αναπτύξουν αθηρωµατικές πλάκες.  Στο σηµείο αυτό η παραγωγή έργου από το 

µυοκάρδιο περιορίζεται, σε βαθµό µάλιστα που η καρδιά να µην µπορεί να προωθήσει 

το αίµα ούτε στις ποσότητες που απαιτούνται για τη συνηθισµένη αιµατική ροή, πόσο 

µάλλον σε περιπτώσεις όπου οι ανάγκες είναι αυξηµένες (π.χ. σε κατάσταση βίωσης 

έντονου συναισθήµατος).  Το πλαίσιο είναι έτοιµο για την ανάπτυξη στηθαγχικού 

πόνου ή εµφράγµατος του µυοκαρδίου.  (Gayton, 1997). 

Στη συνέχεια, αφού προηγήθηκε ο µηχανισµός παθογένεσης της στεφανιαίας νόσου, 

θα περιοριστούµε στους ορισµούς των κλινικών εικόνων µε τις οποίες εκδηλώνεται η 

στεφανιαία νόσος. 

Σαν καρδιακή ανεπάρκεια λοιπόν ορίζεται η ανικανότητα της καρδιάς να 

ανταποκρίνεται µε την παροχή της στις περιφερειακές ανάγκες των ιστών, οι οποίες 

είναι µικρότερες όταν ο οργανισµός βρίσκεται σε ανάπαυση και µεγαλύτερες όταν 

κινείται ή σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις.  (Φερτάκης, 1998.  Τούτουζας, 

1993).     

Ο επιπολασµός της καρδιακής ανεπάρκειας βαίνει συνεχώς αυξανόµενος λόγω των 

εξελίξεων των τελευταίων δεκαετιών στην αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου.  Τα 

σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας είναι ότι οι 
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πάσχοντες έχουν πολύ κακή ποιότητα ζωής, µικρό προσδόκιµο ζωής και ανάγκη από 

συχνές επανεισαγωγές στο νοσοκοµείο.  (∆ηµητρέλλης-Αγγελή, 2003). 

Η ισχαιµική (στεφανιαία) νόσος της καρδιάς µπορεί να είναι ασυµπτωµατική, αλλά 

κάτω από ορισµένες συνθήκες περιστασιακές, η ζήτηση σε οξυγόνο θα είναι 

µεγαλύτερη από την προσφορά, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία στηθάγχης.  Η κατά-

σταση είναι αναστρέψιµη και δηµιουργείται π.χ. από συγκίνηση.  (Φερτάκης, 1998). 

Αντίθετα, ως ασταθής χαρακτηρίζεται η στηθάγχη όταν οι κρίσεις είναι ανεξάρτητες 

από κάθε σωµατική προσπάθεια ή συγκίνηση.  (Τούτουζας, 1993). 

Έµφραγµα του µυοκαρδίου σηµαίνει νέκρωση τµήµατος του µυοκαρδίου που 

οφείλεται σε απόφραξη µιας ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών.  (Τούτουζας, 

1993).  Οξύ έµφραγµα συµβαίνει πολλές φορές όταν στην αθηρωµατώδη  λάκα 

σχηµατισθεί θρόµβος µε αποτέλεσµα την πλήρη απόφραξη του αγγείου. Το έµφραγµα 

του µυοκαρδίου είναι η κυριότερη µόνη αιτία θανάτου στις ανεπτυγµένες χώρες.  

(Γαρδίκας, 1981). 

4.3. Παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου 

Σε επιδηµιολογικές µελέτες συναντάµε ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία ονοµάζουµε 

παράγοντες κινδύνου, επειδή φαίνεται να σχετίζονται µε την ανάπτυξη ή την πορεία 

της στεφανιαίας νόσου.  Ως κύριοι παράγοντες αναφέρονται:  τα υψηλά επίπεδα 

χοληστερόλης στον ορό του αίµατος, η υψηλή πίεση του αίµατος και το κάπνισµα.  

(Κέκκας-Κάργα, 2000). 

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις για χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το φύλο, η παχυσαρκία, 

ο σακχαρώδης διαβήτης, η έλλειψη άσκησης, το οικογενειακό ιστορικό.  Ο κατάλογος 

συνεχίζεται και είναι µακροσκελής.  (Ποταµιάνος, 1995). 

Όσον αφορά τα επίπεδα χοληστερόλης στον ορό του αίµατος, θα πρέπει να κάνουµε 

διαχωρισµό σε χοληστερόλη χαµηλής λιποπρωτεϊνικής πυκνότητας (LDL) και σε 

χοληστερόλη υψηλής λιποπρωτεϊνικής πυκνότητας (HDL).  Η παρουσία της πρώτης 
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αυξάνει τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, ενώ αντίθετα η δεύτερη µειώνει τον 

κίνδυνο.  (Τούτουζας, 1993).  Μελέτες έχουν δείξει ότι η ελάττωση των επιπέδων της 

χοληστερόλης του αίµατος καθυστερεί την αθηρωµάτωση και είναι δυνατή η µείωση 

του κινδύνου της στεφανιαίας νόσου.  (Βρούζου & συν., 2001). 

Ο ακριβής τρόπος µε τον οποίο η αυξηµένη πίεση του αίµατος επιδρά στη στεφανιαία 

νόσο παραµένει άγνωστος.  Κάποιες από τις υποθέσεις που έχουν γίνει αναφέρουν ότι 

η υπέρταση συµβάλλει στη στεφανιαία νόσο, µόνο όταν ακολουθείται από υψηλά 

επίπεδα χοληστερόλης στον ορό του αίµατος.  Η πορεία που απεικονίζει αυτή η 

πρόταση, σύµφωνα µε τον Bennett (1993) περιλαµβάνει τα εξής στάδια:  α) υψηλή 

αιµατική πίεση,  β) βλάβη στα αγγειακά τοιχώµατα,  γ) απόθεση αθηρώµατος κυρίως 

στις αρτηριακές διακλαδώσεις.  Σύµφωνα µε έρευνες, η µέση µείωση της διαστολικής 

πίεσης κατά 6mmHg, οδηγεί µακροπρόθεσµα στη µείωση της θνησιµότητας από 

στεφανιαία νόσο κατά 21%.  (Κέκκας-Κάργα, 2000). 

Ο τρίτος και πιο αξιοσηµείωτος παράγοντας, όσο αφορά στη σταθερότητα της σχέσης 

του µε τη στεφανιαία νόσο, παραδοσιακός παράγοντας κινδύνου παραµένει το 

κάπνισµα.  Σειρά ερευνών έχει δείξει τον πρόσθετο κίνδυνο που επιφέρει το κάπνισµα 

στην ανάπτυξη της στεφανιαίας νόσου.  Ο κίνδυνος µεγαλώνει µε την αύξηση της 

ποσότητας και της διάρκειας του καπνίσµατος.  (Ποταµιάνος, 1993).  Μετά τη διακοπή 

του καπνίσµατος, ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου προοδευτικά µειώνεται και µετά από 

3-5 χρόνια πέφτει στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο των µη καπνιστών.  (Κέκκας-Κάργα, 

2000).  Επίσης γνωρίζουµε ότι:  α) το κέρδος από τη διακοπή του καπνίσµατος είναι 

µεγαλύτερος για νεαρά άτοµα, ενώ για άτοµα µεγάλης ηλικίας ο αυξηµένος κίνδυνος 

για στεφανιαία νόσο διατηρείται αρκετά χρόνια µετά τη διακοπή του καπνίσµατος,  β) 

στα άτοµα µε ιστορικό εµφράγµατος υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στο επίπεδο 

επικινδυνότητας µετά τη διακοπή του καπνίσµατος.  (Bennett, 1993). 

Μέχρι αυτό το σηµείο είδαµε πώς οι παραπάνω παράγοντες κινδύνου σε µια σειρά 

µελετών σχετίζονται στατιστικά µε τη στεφανιαία νόσο.  Υπάρχουν επίσης έρευνες που 

δείχνουν ότι η συνδυασµένη παρέµβαση στους τρεις παραδοσιακούς παράγοντες 

κινδύνου ή στον καθένα ξεχωριστά, οδηγεί σε µείωση της θνησιµότητας από 
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στεφανιαία νόσο.  Όµως υπάρχουν και έρευνες των οποίων τα αποτελέσµατα 

ακολουθούν αντίθετη κατεύθυνση.  Τέτοια είναι η µελέτη, γνωστή ως MRFIT (Multiple 

Risk Factor Intervention Trial), η οποία διήρκησε επτά χρόνια και κόστισε 15 

εκατοµµύρια δολάρια και στην οποία η χοληστερόλη, η πίεση του αίµατος και το 

κάπνισµα µειώθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας, αλλά η πειραµατική 

οµάδα που δέχθηκε την παρέµβαση – σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου στην οποία δεν 

έγινε κανένας χειρισµός – δεν παρουσίασε θετικότερα αποτελέσµατα.  (Rosch, 1993). 

Στο σηµείο αυτό παραθέτουµε συνοπτικά τις απόψεις που αντιτίθενται στη θεώρηση 
των παραπάνω παραγόντων κινδύνου ως αιτιολογικών για τη στεφανιαία νόσο, όπως 
παρουσιάζονται από τον Stanhbens (1993):   

α) Το επίπεδο της γνώσης µας για την αθηροσκλήρωση είναι ανάλογο µ’ εκείνο για τη 

φυµατίωση πριν την ανακάλυψη του βακίλου της φυµατίωσης.  Μέχρι τότε 

θεωρούσαµε ότι αποτελεί µια ασθένεια πολλαπλής αιτιολογίας, ενώ τώρα γνωρίζουµε 

πως υπάρχει µια συγκεκριµένη αιτιολογία. 

β) Για να καθορίσουµε την αιτιολογία, πρέπει να λάβουµε υπόψη µια συγκεκριµένη 

ασθένεια και όχι σύµπτωµα, σηµάδια ή κατηγορίες ασθενειών, όπως είναι η στεφανιαία 

νόσος.  Καµιά συγκεκριµένη ασθένεια δεν έχει παραπάνω από µια αιτία. 

γ) Πολλοί µη συγκεκριµένοι παράγοντες εµπλέκονται στην παθογένεση της ασθένειας, 

παράγοντες που µπορεί να παρέχουν λόγους ή συνθήκες κάτω από τις οποίες η αιτία 

θα δηµιουργήσει την ασθένεια.  Το να θεωρούµε ένα τέτοιο παράγοντα κινδύνου ως 

αιτιατό είναι επιστηµονικά ανακριβές, αφού όταν λείπει η πραγµατική αιτία δεν 

µπορούν, ακόµη και όλοι µαζί, να προκαλέσουν την ασθένεια. 

δ) Στις επιδηµιολογικές έρευνες, οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε άτοµα που πάσχουν 

από στεφανιαία νόσο και σ’ αυτούς χωρίς τη νόσο.  Η ακριβής όµως παράµετρος γι’ 

αυτόν τον διαχωρισµό είναι η σοβαρότητα της αθηροσκλήρωσης που δεν µπορεί ν’ 

αξιολογηθεί από το σύνολο των συµµετεχόντων παρόµοιων πολυπληθών δειγµάτων. 

ε) Είναι αναξιόπιστη η µετάβαση από τις κλινικές εκδηλώσεις των επιπλοκών µιας 

ασθένειας, που συµβαίνει κατά την έκτη δεκαετία της ζωής ενός ατόµου και έπειτα, 
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στην αιτιολογία της αθηροσκλήρωσης, µιας διαδικασίας που η έναρξή της τοποθετείται 

στην νηπιακή ηλικία, εάν όχι στη φάση της κύησης. 

στ) Στις περισσότερες έρευνες αυτό που συγκρίνεται µε τη στεφανιαία νόσο είναι οι 

επιπτώσεις των παραγόντων κινδύνου (π.χ. παχυσαρκία, υπέρταση κ.α.) και όχι η 

διάρκεια και η σοβαρότητά τους. 

ζ) Το δείγµα στις περισσότερες επιδηµιολογικές έρευνες δεν είναι αντιπροσω-πευτικό.  

Το 80% περίπου των ατόµων που πεθαίνουν από στεφανιαία νόσο είναι πάνω από 65 

ετών, ενώ στις έρευνες παίρνουν µέρος άτοµα συνήθως κάτω των 55 ετών.  Αυτό 

όµως αποτελεί δειγµατοληπτικό σφάλµα µε σοβαρές συνέπειες, αφού έχει αναφερθεί 

ότι η υπερχοληστεριναιµία αποτελεί χαρακτηριστικό των νέων σε ηλικία ασθενών που 

πάσχουν από στεφανιαία νόσο. 

η) Η αξιολόγηση της διατροφής ενός ατόµου 50 ετών αντιπροσωπεύει την ποιότητα 

της διατροφής που εισάγεται στον οργανισµό τη συγκεκριµένη περίοδο και όχι αυτή 

µιας ζωής 50 ετών.  Επίσης οι προσπάθειες που έχουν γίνει για το συσχετισµό της 

στεφανιαίας νόσου µε την προσλαµβανόµενη µε την διατροφή χοληστερόλη παρέχουν 

ασυνεπή αποτελέσµατα.  Η αιτιολογική σχέση ανάµεσα στα λιπαρά της διατροφής, τη 

χοληστερόλη και την αθηροσκλήρωση, χαρακτηρίζεται από µια ερευνητική ασυνέχεια, 

την οποία οι επιδηµιολόγοι φαίνεται να έχουν αγνοήσει ή να έχουν εκλογικεύσει 

εξαιτίας της δηµοσιότητας που έχει πια η λιπιδική υπόθεση. 

θ) Οι επιδηµιολόγοι αρνούνται να λάβουν υπόψη σχετικά πειράµατα στο ζωικό 

βασίλειο, όπου η αθηροσκλήρωση είναι αρκετά συχνή ακόµη και σε χορτοφάγα ζώα, 

τα οποία αν συγκριθούν µε τον άνθρωπο, παρουσιάζουν πολύ χαµηλή χοληστερόλη. 

Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να πούµε πως η προσέγγισή µας στις ενδείξεις που 
αποκαλούµε «παράγοντες κινδύνου» θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αναγνωρίζει 
την ικανότητά τους να επιβαρύνουν την καρδιαγγειακή δραστηριότητα, χωρίς βέβαια 
αυτό να τους προσδίδει αιτιολογικό ρόλο. 
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5. ΒΙΟΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ 

Βιολογικοί παράγοντες και συµπεριφορά αλληλεπιδρούν σε ένα συνεχή διάλογο και 

συνεχή επανατροφοδότηση και επηρεάζουν την κατάσταση υγείας µας.  Οι 

παράγοντες αυτοί και η αλληλεπίδρασή τους εµφανίζονται στη βιβλιογραφία υπό τον 

όρο «βιοσυµπεριφορικοί» παράγοντες προκειµένου να υπογραµµιστεί η αλλη-

λεπίδραση και ο κοινός τόπος µεταξύ «βιολογίας» και «συµπεριφοράς». 

 Μέχρι στιγµής, πέρα από τις συµπεριφορές υγείας, η έρευνα έχει στραφεί στη 

διερεύνηση του ρόλου που η προσωπικότητα, το στρες και τα συναισθήµατα 

διαδραµατίζουν στην έναρξη και την πορεία µιας ασθένειας.  Στους παράγοντες αυτούς 

θα αναφερθούµε στη συνέχεια.  Επιπλέον φαίνεται ότι οι µηχανισµοί που συνδέουν το 

στρες µε την υγεία, είναι εκείνοι των οποίων διέρχονται η προσωπικότητα, τα 

συναισθήµατα και οι λοιποί βιοσυµπεριφορικοί παράγοντες, στη σύνδεσή τους µε την 

υγεία και την ασθένεια. 

Θα δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση στο ζήτηµα του στρες καθώς φαίνεται ότι αποτελεί την 

επιτοµή των σχέσεων µεταξύ ψυχοκοινωνικών παραγόντων και υγείας. 

5.1. Προσωπικότητα και στεφανιαία νόσος 

Από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα, έχουν διεξαχθεί πάρα πολλές έρευνες που 

προσπαθούν ν’ αναδείξουν τη σχέση που πιθανώς υπάρχει µεταξύ στοιχείων της 

προσωπικότητας και υγείας. 

Η σχέση µεταξύ προσωπικότητας και υγείας υποτίθεται ότι ασκείται µέσω τριών 

τρόπων.  (Smith & Galla, 2001):  α) µέσω της επίδρασης της προσωπικότητας σε 

συµπεριφορές υγείας όπως το κάπνισµα, τη δίαιτα, την άσκηση κ.λπ.,  β) µέσω άµεσης 

επίδρασης, π.χ. µέσω της φυσιολογίας του στρες και των αρνητικών συναισθηµάτων 

και,  γ) µέσω του τρόπου αντίληψης και αντίδρασης στην ασθένεια. 
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Ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις των Nemiah και Sifneos (1970), οι οποίοι διαπίστωσαν 

ότι οι ασθενείς τους µε ψυχοσωµατικές διαταραχές χαρακτηρίζονται από δύο κύρια 

χαρακτηριστικά:  α) µια σχεδόν πλήρη ασυνειδητότητα των συναισθηµάτων ή µια 

σχεδόν πλήρη ανικανότητα να εκφράσουν λεκτικά τί νοιώθουν, β) οι συνειρµοί των 

περισσοτέρων χαρακτηρίζονται από απουσία φαντασίας ή άλλου συµβολικού υλικού, 

καθώς και από µια τάση για επαναληπτική και εξαντλητική σε λεπτοµέρειες περιγραφή 

γεγονότων και καταστάσεων.  Τα χαρακτηριστικά αυτά της προσωπικότητας 

ονοµάστηκαν «αλεξιθυµία». 

Τον όρο αλεξιθυµία (α=χωρίς, λέξη, θυµός=συναίσθηµα) εισήγαγε ο Sifneos.  

Σύµφωνα µε τους Sifneos (1977) και Nemiah (1976) οι αλεξιθυµικοί επιφανειακά 

εµφανίζονται προσαρµοσµένοι, λειτουργικοί, σκληρά και επιτυχώς εργαζόµενοι.  Σε 

γνωστικό επίπεδο διακρίνονται από απουσία ονείρων, που και όταν ανακαλούνται 

έχουν αρχαϊκό ψυχικό περιεχόµενο και στερούνται συµβολοποίησης και συνόψισης.  

(Levitan, 1989) και φαντασιώσεων σχετικών µε εσωτερικές ορµές και συναισθήµατα 

(ακόµα και αν τους ζητηθεί) και ένα περιεχόµενο σκέψης µηχανιστικό, απολύτως 

συγκεκριµένο και επικεντρωµένο σε ασήµαντες λεπτοµέρειες των εξωτερικών 

γεγονότων, δηλαδή τη βασική αναπαραστασιακή αναστολή. 

Σε συναισθηµατικό επίπεδο οι αλεξιθυµικοί εµφανίζουν ανικανότητα για λεκτική 

έκφραση των συναισθηµάτων τους και, ενώ δηλώνουν νευρικοί, θυµωµένοι ή 

χαρούµενοι, είναι εντελώς αδύνατο να κάνουν εκτενέστερες περιγραφές.  

∆υσκολεύονται να διακρίνουν τα συναισθήµατα από τις σωµατικές αισθήσεις και 

αγνοούν και τις κοινές σωµατικές αντιδράσεις που συνοδεύουν την εµπειρία των 

διαφόρων συναισθηµάτων και βιώνουν µέρη του σώµατός τους µόνο όταν ταυτίζονται 

µε τα σωµατικά τους συµπτώµατα.  Αδυνατούν να διακρίνουν µεταξύ των πιο ειδικών 

συναισθηµατικών καταστάσεων (τόσο που να µην είναι σαφές αν απλώς δεν τα 

εκφράζουν λεκτικά ή δεν τα βιώνουν καν).  Μπορεί όµως να έχουν σύντοµα βίαια 

συναισθηµατικά ξεσπάσµατα (έντονο κλάµα αλλά χωρίς σχέση µε το κατάλληλο 

συναίσθηµα, εκρήξεις οργής, παρορµητική δράση) όµως σε ακατάλληλες συνθήκες.  

(Keltikangas-Järvinen, 1985).  Επίσης ο Krystal (1979) και Sifneos (1987) ισχυρίζονται 
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ότι οι αλεξιθυµικοί είναι ανηδονικοί, δηλαδή έχουν περιορισµένη ικανότητα να βιώνουν 

θετικά συναισθήµατα, όπως χαρά και ευτυχία, ενώ µπορούν να εκφράσουν κάποια 

αρνητικά συναισθήµατα, όπως εκνευρισµό και χρησιµοποιούν ενίοτε περισσότερες 

αρνητικές λέξεις.  (Rief, 1996). 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις αυτών των ατόµων είναι συνήθως φτωχές, µε τάσεις 

αποµόνωσης ή εξάρτησης από τους άλλους σαν να υιοθετούν από την παιδική ηλικία 

αποφευκτικά ή ανασφαλή στυλ προσκόλλησης.  (Krystal, 1979.  McDougal, 1989.  

Taylor, 1987a). 

Σαν προσωπικότητες οι αλεξιθυµικοί είναι ναρκισσιστικοί, αποτραβηγµένοι, 

ψυχοπαθητικοί, παθητικοεπιθετικοί ή παθητικοεξαρτώµενοι, µε µια τάση για 

παρορµητική και συνεχή αντίληψη δράσης, ενώ η κλινική τους εικόνα δεν σχετίζεται µε 

το κοινωνικο-οικονοµικό ή µορφωτικο-πολιτιστικό τους περιβάλλον.  (Sifneos et al., 

1977.  Bagby et al., 1986).  Η αλεξιθυµία σχετίζεται αρνητικά µε την ψυχολογική 

προθυµία / σκέψη, συναισθηµατική νοηµοσύνη (Saloven et al., 1993), συναισθηµατικό 

προσανατολισµό και απώθηση, ενώ κατά τους King, Emmons, Woodley (1992) 

συµπίπτει µε την αναστολή, αν και η τελευταία είναι συνειδητή απαγόρευση, ενώ η 

αλεξιθυµία είναι αποτυχία διαφοροποίησης των συναισθηµάτων.  ∆ιακρίνονται από µια 

υπέρ- ή ψευδο-οµαλότητα που τους ωθεί να αυτοπαρουσιά-ζονται απαλλαγµένοι από 

δυσάρεστα ψυχικά συµπτώµατα ή από κοινωνικώς µη αποδεκτά στοιχεία.  (McDougall, 

1974.  O’ Neil, Borstein, 1996).  ∆εν φαίνεται να χαρακτηρίζονται από χαµηλή 

νοηµοσύνη, αλλά παρουσιάζονται εσωστρεφείς, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση, ανώριµους 

µηχανισµούς άµυνας και υποχονδριακές τάσεις και κυρίως µε µια έντονη άρνηση της 

εµπλοκής ψυχολογικών παραγόντων στη διαµόρφωση σωµατικής παθολογίας, 

θεωρώντας τις οργανικές αιτίες έγκυρες για την ερµηνεία των συµπτωµάτων τους.  

(Nemiah et al., 1976.  Keltinkangas-Jarvinen, 1985.  Bagby et al., 1986.  Buzon, 1985.  

Wise, Mann, Shay, 1991.  Wise, Mann, Epstein, 1991.  Wise, Mann, 1994). 

Επίσης, άλλοι ερευνητές (Troisi, 1996) υποστηρίζουν ότι η αλεξιθυµία αποτελεί µια 

σταθερή, µη επικαλυπτόµενη από άλλες και µόνιµη διάσταση της προσωπικότητας που 

διακρίνεται σαφώς από τις άµυνες της απώθησης και της άρνησης.  Τέλος, ο 
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Freyberger (1977) σύµφωνα µε µια άλλη προσέγγιση, διακρίνει την αλεξιθυµία σε 

πρωτογενή, δηλαδή έναν σταθερό παράγοντα προδιάθεσης της προσωπικότητας για 

εµφάνιση σωµατικών διαταραχών και σε δευτερογενή, δηλαδή µιας κατάσταση που 

προκύπτει λόγω ενός σοβαρού ή απειλητικού για τη ζωή του ατόµου οργανικού 

προβλήµατος και που µπορεί να παρέλθει ή να εξελιχθεί σε χρόνια.  Η δευτερογενής 

αλεξιθυµία, έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς που βρίσκονται σε εντατικές µονάδες.  Για 

τον Sifneos (1987) αυτή αναφέρεται σε χαρακτηριστικά που προέρχονται από 

ψυχολογικά τραύµατα, κοινωνικοπολιτιστικούς και ψυχοδυναµικούς παράγοντες, ενώ η 

πρωτογενής σε νευρολογικά ελλείµµατα. 

Για τη διασαφήνιση της ακριβούς σχέσης µεταξύ αλεξιθυµίας και στεφανιαίας νόσου, 

χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω έρευνες οι οποίες θα διεξάγονται πριν την εκδήλωση 

της ασθένειας και θα συνεχίζονται κατά την ανάπτυξη και θεραπεία της.  Επίσης, 

εφόσον πρόκειται για ψυχοσωµατική ασθένεια, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

εκτός από τους ψυχολογικούς παράγοντες, και οι βιολογικοί. 

Επίσης, χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω έρευνες για να διαλευκανθεί το ζήτηµα της 

επικράτησης των αλεξιθυµικών χαρακτηριστικών στο γενικό πληθυσµό, σε άλλες 

οµάδες ψυχοσωµατικών ασθενειών, σε οµάδες µε οργανικές ασθένειες.  Επιπλέον, θα 

πρέπει να εξεταστεί διεξοδικότερα η επίδραση των δηµογραφικών µεταβλητών όπως η 

ηλικία και το φύλο στην παρουσία αλεξιθυµικών χαρακτηριστικών.  Τέλος, έρευνες σε 

διδύµους που θα λάµβανε υπόψη και παράγοντες ανατροφής, µπορούν ίσως να 

διασαφηνίσουν το ρόλο της κληρονοµικό-τητας στην αλεξιθυµία, ενώ έρευνες σε 

οικογένειες ψυχοσωµατικών ασθενών τον ρόλο που ασκεί η οικογένεια και ο τρόπος 

συναλλαγής των µελών της στην αλεξιθυµία και στην ψυχοσωµατική ασθένεια. 

5.1.1 Προσωπικότητα και πρότυπο συµπεριφοράς τύπου Α΄ 

Πριν φτάσουµε στη συµπεριφορά τύπου Α΄ που οριοθέτησαν ο Rosenman και 

Friedman (1978), γύρω στο 1950, στην ερευνητική δραστηριότητα τη σχετική µε τη 

στεφανιαία νόσο, συναντάµε: 
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α) Έρευνες που συσχετίζουν διαφορετικού τύπου διατροφές πλούσιες σε λιπαρά µε 

διαφορετικά επίπεδα χοληστερόλης στον ορό του αίµατος και το ρόλο τους στην 

εµφάνιση της στεφανιαίας νόσου της καρδιάς. 

β) Έρευνες που χρησιµοποιούσαν ζώα και προσπαθούν να παρατηρήσουν την 

αρτηριακή βλάβη που προκαλείται, όταν η διατροφή χαρακτηρίζεται από πολλά 

λιπαρά. 

Απόρροια των παραπάνω ερευνητικών κατευθύνσεων είναι η άποψη ότι για τη 

στεφανιαία αθηροσκλήρωση ευθύνεται η απόθεση χοληστερόλης από το αίµα, της 

οποίας τα επίπεδα καθορίζονται από το ποσό των λιπαρών που εισάγονται στον 

οργανισµό µέσω της διατροφής.  (Ποταµιάνος, 1993). 

γ) Στη συνέχεια υποστηρίζεται ότι το επίπεδο χοληστερόλης στον ορό του αίµατος δεν 

καθορίζεται κυρίως από τα ποσοστά εισαγωγής της µέσα στο κυκλοφο-ρικό σύστηµα, 

αλλά περισσότερο από τα ποσοστά εξόδου της από το πλάσµα. 

δ) Τα περισσότερα ζώα που τρέφονται µε πολλά λιπαρά, δεν οδηγούν σε 

αθηροσκληρυντική παραγωγή ανάλογη µε αυτή που παρατηρείται στους ανθρώπους. 

ε) Στις διαπληθυσµιακές µελέτες που στηρίζουν τη σχέση διατροφής, χοληστερόλης, 

αθηροσκλήρυνσης, και στεφανιαίας νόσου, προσάπτεται µια σειρά από µεθοδολογικά 

σφάλµατα. 

στ) Χαµηλότερα ποσοστά στεφανιαίας νόσου παρατηρούνται σε αγροτικές κοινωνίες 

τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Μ. Βρετανία, ανεξάρτητα από τις συνθήκες διατροφής. 

ζ) Παρατηρείται µεταβολή των ποσοστών χοληστερόλης σε ασθένειες, η οποία δεν 

µπορεί να αποδοθεί σε αλλαγές διατροφής. 

Τα παραπάνω ευρήµατα κλονίζουν σηµαντικά τη θέση που θέλει τη διατροφή να 

αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία της «επιδηµίας» του 20ου αιώνα που ονοµάζεται 

στεφανιαία νόσος.  (Ποταµιάνος, 1993). 
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η) Γίνεται γνωστό ότι παραδοσιακά, παράγοντες κινδύνου που συνδέονται µε τη 

στεφανιαία νόσο σε όλες τις προδροµικές µελέτες, µπορούν να ερµηνεύσουν ακόµη 

και όταν ληφθούν όλοι µαζί, µόνο λιγότερο από το µισό όλων των περιστατι-κών της 

στεφανιαίας νόσου που παρατηρούνται σε αυτές τις έρευνες. 

θ) Αναγνωρίζεται ότι η διατροφή, η φυσική δραστηριότητα και οι παραδοσιακοί 

παράγοντες κινδύνου, συνδέονται µε υψηλά ποσοστά στεφανιαίας νόσου µόνο στις 

εκβιοµηχανισµένες κοινωνίες και ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικηµένες αστικές περιοχές 

τους. 

ι) Εµφανίζονται παρατηρήσεις που δείχνουν διακύµανση της χοληστερόλης στον ορό 

του αίµατος σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας κατά τη διάρκεια συγκεκριµένων 

ψυχοπιεστικών καταστάσεων. 

ια) Υποστηρίζεται πως, µολονότι η στεφανιαία αθηροσκλήρωση µάλλον παρουσιαζόταν 

πάντα στον άνθρωπο, η κλινική εικόνα της στεφανιαίας νόσου ήταν σπάνια µέχρι τη 

δεύτερη και την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα.  (Ποταµιάνος, 1993). 

Απάντηση στο ερώτηµα σε τί οφείλεται η εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου, 

προσπάθησαν να δώσουν µε τη θεωρία τους οι καρδιολόγοι Friedman και Rosenman, 

µια θεωρία η οποία προσέλκυσε µεγάλο ερευνητικό και θεραπευτικό ενδιαφέρον, για 

τη σχέση που πιθανώς αναπτύσσεται µεταξύ της περίφηµης «συµπεριφοράς τύπου-Α» 

και της υγείας. 

Παρόµοιες καταγραφές είχαν ξεκινήσει από το 1868, όταν ο Von Duch είχε 

παρατηρήσει µια σχέση ανάµεσα στη στεφανιαία νόσο και σε ατοµικά χαρακτηρι-

στικά, όπως η υπερβολική ενασχόληση µε την εργασία και το έντονο ύφος στην 

οµιλία.  (Boman, 1988).  Οι παρατηρήσεις αυτές δεν είχαν ενσωµατωθεί σε καµιά 

θεωρητική θέση, όπως έγινε µε τους καρδιολόγους Friedman & Rosenman.  Έτσι, 

δηµιουργείται µια οµάδα χαρακτηριστικών συµπεριφοράς που ονοµάζεται «πρότυπο 

τύπου-Α» σε αντιδιαστολή µε έναν άλλο τύπο συµπεριφοράς, τη «συµπεριφορά τύπου 

Β». 
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Για να θεωρήσουµε ότι ένα άτοµο ανήκει στον τύπο Α θα πρέπει να παρατηρήσουµε 

πώς συµπεριφέρεται.  Τα κύρια χαρακτηριστικά του τύπου Α είναι τα υψηλά 

επιτεύγµατα και οι φιλοδοξίες που θέτει στον εαυτό του ένας άνθρωπος µε τέτοια 

προσωπικότητα και η ένταση και η ανυποµονησία µέσα στην οποία ζει.  Αναζητά την 

αναγνώριση και γίνεται έτσι ανταγωνιστικός προς τους άλλους.  Οι αξίες του 

περιστρέφονται γύρω από κοινωνικές και επαγγελµατικές επιτυχίες, παρά ανθρώπινα 

ιδανικά, γι’ αυτό η σκέψη του βρίσκεται σε µια διαρκή εγρήγορση, σε δύο-τρία θέµατα 

συγχρόνως.  Εποµένως είναι µε τέτοιους στόχους να δυσφορεί εύκολα τόσο για τον 

εαυτό του, όσο και µε τους γύρω του.  Γι’ αυτό χωλαίνουν οι διαπροσωπικές σχέσεις 

του και σε µια πρώτη επαφή θεωρείται εγωιστής, «στενάχωρος, δύσκολος».  Όλες οι 

εκδηλώσεις του δείχνουν άνθρωπο πολύ ενεργητικό, που έχει εµπλακεί «ψυχή τε και 

σώµατι» σ’ ό,τι έχει προγραµµατίσει, και αυτό φαίνεται πολλές φορές από τον 

γρήγορο ή παθιασµένο τρόπο που µιλά και κινείται, χωρίς να µπορεί να χαλαρώσει.  

(Ιεροδιακόνου, 2003). 

Σύµφωνα µε τον Rosenman (1978), η συµπεριφορά τύπου Α δεν απορρέει απλώς από 

την προσωπικότητα του ατόµου, αλλά ενεργοποιείται, όταν συγκεκριµένες προκλήσεις 

ή συνθήκες του περιβάλλοντος φαίνεται να προκαλούν αντιδράσεις σε άτοµα επιρρεπή 

σε αυτές.  Όταν ένα άτοµο ερµηνεύει και ως εκ τούτου αντιδρά σε προκλήσεις του 

περιβάλλοντος, χωρίς να αισθάνεται ότι εξωθείται ενάντια στο χρόνο, σε ένα άτοµο ή 

σε ένα αντικείµενο, τότε το πρότυπο συµπεριφοράς τύπου Α δεν θα εκδηλωθεί.  Όταν 

όµως ένα άτοµο, που αρχικά είχε µια µέση αίσθηση της χρονικής πίεσης και 

επιθετικότητας, είναι συνεχώς αντιµέτωπο µε επίµονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις 

οποίες εκλαµβάνει ως απαραίτητες για να ασχοληθεί µαζί τους στον ελάχιστο δυνατό 

χρόνο και µε τη µέγιστη επιθετικότητα, τότε συνήθως εκδηλώνεται το πρότυπο 

συµπεριφοράς τύπου Α. 

Η πιο πάνω περιγραφή εξάγεται ως µέσο προφίλ της προσωπικότητας τύπου Α και από 

τις απαντήσεις που δόθηκαν από ασθενείς µε στεφανιαία νόσο σε ειδικό 

ερωτηµατολόγιο.  (Jenkins Activity Survey).  Κατ’ ουδένα λόγο, ωστόσο, δεν σηµαίνει 

ότι όλοι είχαν όλα εκείνα τα στοιχεία.  Μια πρώτη κριτική µπορεί να είναι ότι η 
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περιγραφή τύπου Α θυµίζει µόνο τον δραστήριο, φτασµένο επιχειρηµατία της 

σηµερινής, βιοµηχανικής κοινωνίας.  Εκπονήθηκαν όµως µελέτες που δείχνουν πως και 

οι γυναίκες µε συµπεριφορά τύπου Α παρουσίαζαν αυξηµένη συχνότητα στεφανιαίας 

πάθησης, καθώς και νέας ηλικίας άτοµα του τύπου αυτού.  Κλασική παραµένει η 

Αµερικανική µελέτη επί 3400 ατόµων που παρακολουθήθηκαν επί 8 χρόνια και η οποία 

κατέδειξε ότι πάνω από 50% εκείνων του τύπου Α παρουσίασαν έµφραγµα του 

µυοκαρδίου, ορισµένοι αθόρυβο, άλλοι επανειληµµένα εµφράγµατα µε έναν αριθµό 

που καταλήγει σε θάνατο.  Αντίθετα, εκείνοι που δεν ενέπιπταν στα χαρακτηρολογικά 

στοιχεία του τύπου Α, οι λεγόµενοι τύπου Β, ανάπτυξαν στεφανιαία επείσοδια 2,4 

φορές λιγότερο.  Σε άλλα ψυχολογικά τεστ (όπως το ΜΜΡΙ), εκείνο που αργότερα 

παρουσίασαν στηθάγχη είχαν δείξει στοιχεία νευρωτισµού και υποχονδρίας.  

(Ιεροδιακόνου, 2003). 

Ενώ η ενασχόληση µε τη συµπεριφορά τύπου Α και τη σχέση µε τη στεφανιαία νόσο 

της καρδιάς είναι εκτεταµένη, παρατηρείται µια αξιοσηµείωτη διαµάχη αναφορικά µε 

το ακριβές νόηµα αυτού του όρου και τον τρόπο µέτρησής του.  η κριτική όσο αφορά 

στο τµήµα της µέτρησης έχει επικεντρωθεί στα εξής σηµεία: 

α) Η συµπεριφορά τύπου Α δεν απορρέει απλώς από την προσωπικότητα του ατόµου, 

αλλά ενεργοποιείται, όταν συγκεκριµένες συνθήκες του περιβάλλοντος φαίνεται να 

προκαλούν ανάλογες αντιδράσεις σε άτοµα επιρρεπή προς αυτές.  Μας ενδιαφέρει 

λοιπόν πώς τα άτοµα αντιλαµβάνονται τις προκλήσεις αυτές, το πώς βιώνουν αυτό 

που ονοµάζουµε συµπεριφορά τύπου Α.  Με τα διαθέσιµα όργανα µέτρησής της, 

µετράµε χαρακτηριστικά συµπεριφοράς τύπου Α, ενώ ξέρουµε ότι η παρουσία τους 

δεν οδηγεί πάντα στην εκδήλωση αυτής της συµπεριφοράς.  (Bennett & συν., 

1990). 

β) Τόσο η ∆οµηµένη Συνέντευξη όσο και η µέθοδος JAS (που επινοήθηκε από τον 

Friedman & Rosenman και είναι ένα ερωτηµατολόγιο), χαρακτηρίζονται από ελλιπή 

αντιπροσώπευση θεµάτων που αναφέρονται στο πώς το άτοµο βιώνει το χρόνο 

και στο ποια µορφή δράσης χρησιµοποιεί στην καθηµερινή του ζωή.  Και τα δύο 
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αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν βασικές συνιστώσες της έννοιας της 

συµπεριφοράς τύπου Α.  (Wright, 1988). 

γ) Ενώ η ∆οµηµένη συνέντευξη είναι γενικώς αποδεκτή ως µια αξιόπιστη µέτρηση 

συµπεριφοράς, εντούτοις έχει αντικατασταθεί από άλλες µετρήσεις, επειδή 

αποτελεί δύσχρηστη µέθοδο για µεγάλης έκτασης έρευνα. 

Τα τελευταία χρόνια η ερευνητική παραγωγή η σχετική µε την συµπεριφορά τύπου Α, 

υπό το πρίσµα της κριτικής που έχει δεχθεί, προσανατολίζεται προς τέσσερις 

κατευθύνσεις. 

1. Επιχειρείται µια διερεύνηση των ψυχοφυσιολογικών µηχανισµών 

σύµφωνα µε τους οποίους η συµπεριφορά τύπου Α συνδέεται µε τη 

στεφανιαία νόσο.  Συγκεκριµένα γίνεται µια προσπάθεια να 

καταγραφούν οι αντιδράσεις της φυσιολογίας των ατόµων τύπου Α και 

τύπου Β, όταν βρίσκονται σε κατάσταση ψυχολογικής πίεσης.  (Williams 

& συν., 1978). 

2. ∆ιερευνάται η σχέση που µπορούν να έχουν µε τη στεφανιαία νόσο 

συγκεκριµένες διαστάσεις (άγχος, θυµός, εχθρότητα) της συµπεριφοράς 

τύπου Α.  (Mathews, 1988). 

3. Εκπονούνται έρευνες µε στόχο τη µελέτη της συµπεριφοράς τύπου Α 

στις διάφορες ηλικίες και πολιτισµικές οµάδες, καθώς και στα δύο φύλα.  

(Cohen & συν., 1978). 

4. Προτείνεται ότι το πρότυπο συµπεριφοράς τύπου Α πέρα από τους 

παράγοντες κινδύνου για τη στεφανιαία νόσο της καρδιάς µπορεί να 

θεωρηθεί και ως µορφή συµπεριφοράς που προϋπάρχει διαφόρων 

ασθενειών.  (Rime & συν., 1989). 

Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να πούµε πως η συµπεριφορά τύπου Α αποτελεί, 

σύµφωνα µε ευρήµατα ερευνών (Booth – Kewley & Friedman, 1987.  Smith, 1992) 
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σοβαρότατο παράγοντα επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την πορεία 

καρδιαγγειακών προβληµάτων, όπως η στηθάγχη, η αρτηριοσκλήρυνση και το 

έµφραγµα του µυοκαρδίου.  Νεώτερες όµως έρευνες και µεταναλύσεις, δείχνουν ότι 

τέτοια σχέση µεταξύ «συµπεριφοράς τύπου-Α» και υγείας, µάλλον δεν υφίσταται.  

(Marks et al, 2000).  Οι έρευνες έδειξαν ότι µόνο ένα συστατικό της προσωπικότητας 

τύπου-Α, η εχθρικότητα ή ο θυµός, είναι εκείνο που σχετίζεται µε την υγεία.  Και πάλι 

όµως τα ευρήµατα των ερευνών είναι αντιφατικά, καθώς τόσο ο ακριβής 

προσδιορισµός της έννοιας «εχθρικότητα» όσο και η αξιόπιστη µέτρησή της είναι έργο 

δύσκολο.  (Krantz & McCeney, 2002).  Το ζήτηµα αφορά όµως τη γενικότερη σχέση 

µεταξύ συναισθηµάτων και υγείας που θ’ ασχοληθούµε παρακάτω. 

Επιπρόσθετα, σειρά ερευνών έχουν δείξει ότι η προσωπικότητα µπορεί να επηρεάσει 

τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα σωµατικά συµπτώµατα και αναζητείται 

ιατρική βοήθεια, ή τον τρόπο που τα άτοµα αντιδρούν και διαχειρίζονται µια χρόνια ή 

οξεία ασθένεια.  (Smith & Ruiz, 2004). 

Αν και πρόσφατες ανασκοπήσεις δείχνουν ότι ορισµένα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας (π.χ. η αρνητική συναισθηµατικότητα / νευρωτισµός, η αίσθηση 

αδυναµίας κ.α.) µπορούν να προβλέψουν την ανάπτυξη ασθενειών και να 

µεσολαβήσουν στην εξέλιξή τους (Contrada, Cather & O’ Leary, 1999.  Smith & Gallo 

2001), η σχετική έρευνα βαίνει µάλλον µειούµενη.  Ο κύριος λόγος είναι ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών ερευνών είναι συναφειακή.  Έτσι, δεν 

επιτρέπεται η εξαγωγή συµπερασµάτων όσο αφορά την ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων και 

την κατεύθυνσή τους.  Ακόµη και µακροχρόνιες έρευνες δεν µπορούν να 

αντιµετωπίσουν το ζήτηµα αυτό, καθώς π.χ. η στεφανιαία νόσος απαιτεί πολύ χρόνο 

να αναπτυχθεί και να εκδηλωθεί.  Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να αποκλειστεί η 

πιθανότητα η ασθένεια να έχει ήδη προσδιορίσει πολλά ψυχολογικά χαρακτηριστικά 

του ατόµου, πολύ πριν γίνει αντιληπτή.  (Καραδήµας, 2004). 

Μια ερµηνεία για την ασυνέπεια των εµπειρικών δεδοµένων είναι ότι τα άτοµα τύπου Α 

έχουν ως κύριο κίνητρο της συµπεριφοράς τους την ανάγκη για βεβαιότητα για τις 

ικανότητές τους.  Η έλλειψη ελέγχου είναι µια από τις πολλές καταστάσεις που 
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αµφισβητείται η ικανότητά τους.  Έτσι εµφανίζουν αυτοεξυπηρε-τούντες 

προσδιορισµούς σε ποικιλία καταστάσεων, πράγµα που τους εµποδίζει να 

διαπιστώσουν την έλλειψη ικανότητας σε ορισµένο τοµέα και που τους οδηγεί σε 

συνέχιση των προσπαθειών εκεί που έπρεπε να σταµατήσουν.  Αυτό τους δηµιουργεί 

υπερβολική πίεση για τον εαυτό του.  Επειδή όµως υπάρχουν ατοµικές διαφορές ως 

προς το βαθµό που τα άτοµα τύπου Α χρησιµοποιούν τους µηχανισµούς αυτο-

εξυπηρέτησης του Εγώ τους, αυτό ίσως σχετίζεται µε το γεγονός ότι όλα τα άτοµα 

τύπου Α δεν εκδηλώνουν καρδιακή πάθηση.  Για παράδειγµα, από ασθενείς τύπου Α µε 

διάφορα προβλήµατα υγείας, βρέθηκε ότι δεν προόδευσαν στη θεραπεία µόνο εκείνοι 

που δεν συµµορφώνονταν µε τις οδηγίες του γιατρού τους γιατί ισχυρίζονταν ότι 

πολεµούν την ασθένεια µόνοι τους.  Τα άτοµα αυτά παρουσίαζαν µεγαλύτερο θυµό για 

την κατάστασή τους και απροθυµία να συµµορφωθούν µε το ιατρικό κατεστηµένο.  

Αυτό υποδηλώνει µια προσπάθεια των ατόµων να έχουν τον έλεγχο της κατάστασής 

τους.  Γενικώς, τα δεδοµένα στον τοµέα αυτό δεν επιτρέπουν ακόµη ακριβή 

κατανόηση των µηχανισµών που κινούν τα άτοµα τύπου Α και τη σχέση των 

προσδιορισµών µε την ασθένεια.  Ανοίγουν όµως το δρόµο για µελλοντική έρευνα.  

(Κωσταρίδη-Ευκλείδη, 1999). 

5.2. Συναισθήµατα και Στεφανιαία Νόσος 

Τα τελευταία 20-30 χρόνια δίνεται όλο και µεγαλύτερη έµφαση στο ρόλο που τα 

συναισθήµατα διαδραµατίζουν στην υγεία του ατόµου.  Η κατανόηση της σχέσης 

µεταξύ συναισθηµάτων και σωµατικής υγείας δεν έχει µόνο ερευνητικό ενδιαφέρον 

αλλά και κλινικό, καθώς η χαρτογράφηση των σχέσεων αυτών θα δώσει τη 

δυνατότητα για το σχεδιασµό κατάλληλων ψυχολογικών παρεµβάσεων πάνω σε 

θέµατα σωµατικής υγείας.  Οι παρεµβάσεις αυτές θα στοχεύουν απευθείας στην 

αλλαγή του συναισθήµατος και στη µείωση της δυσφορίας ή του στρες και έτσι θα 

συµβάλλουν σηµαντικά στη διαχείριση και αντιµετώπιση των σωµατικών 

προβληµάτων.  (Καραδήµας, 2004). 
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Η κατάθλιψη φαίνεται να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα επικινδυνότητα για την 

εκδήλωση καρδιαγγειακού νοσήµατος (Rugulies, 2002.  Wulsin & Singal, 2003), αλλά 

και για την πορεία της νόσου (Wulsin, Vaillant & Welles, 1999).  (Καραδήµας, 2004).     

Η καρδιοπάθεια φαίνεται να οξύνεται µε την κατάθλιψη.  Σε µια µελέτη 2.832 

µεσήλικων ανδρών και γυναικών, που διήρκησε δώδεκα χρόνια, τα ποσοστά θανάτου 

από την ασθένεια ήταν αυξηµένα για αυτούς που βίωσαν µια αίσθηση πνιγηρής 

απελπισίας και απόγνωσης.  Και από το 3% που είχαν εντονότερη κατάθλιψη, το 

ποσοστό θανάτου από καρδιοπάθεια, συγκρινόµενο µε των ασθενών που δεν είχαν 

κατάθλιψη, ήταν τέσσερις φορές µεγαλύτερο.  (Goleman, 1997). 

Η κατάθλιψη φαίνεται ότι δηµιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό παθολογικό κίνδυνο για 

όσους ξεπεράσουν την καρδιακή προσβολή.  Σε µια µελέτη ασθενών σε νοσοκοµείο 

του Μόντρεαλ, οι οποίοι επέστρεψαν στα σπίτια τους αφού υποβλήθηκαν σε αγωγή 

για το πρώτο τους καρδιακό επεισόδιο, οι ασθενείς µε κατάθλιψη αντιµετώπιζαν έναν 

έντονα αυξηµένο κίνδυνο να πεθάνουν µέσα στους επόµενους έξι µήνες.  Στους 

ασθενείς (ένας προς οκτώ) που είχαν σοβαρή κατάθλιψη, το ποσοστό θνησιµότητας 

ήταν πέντε φορές µεγαλύτερο απ’ ότι σε άλλους µε ανάλογη πάθηση·  η κατάθλιψη 

βρέθηκε ότι ήταν το ίδιο επικίνδυνο όσο και άλλες σηµαντικές παθολογικές αιτίες 

θανάτου από την καρδιά όπως η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας ή το ιστορικό 

προηγούµενο εµφραγµάτων.  Ανάµεσα στους πιθανούς µηχανισµούς που µπορεί να 

εξηγήσουν γιατί η κατάθλιψη αυξάνει τόσο πολύ τις πιθανότητες µιας καρδιακής 

προσβολής αργότερα, είναι οι επιπτώσεις της στη µεταβλητότητα του ρυθµού της 

καρδιάς, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο µιας µοιραίας αρρυθµίας.  (Goleman, 1997). 

Πρόσφατες έρευνες όπως των Lesperance, Frasure-Smith, Juneau, και Theroux (2000) 

και των Schulz, Beach, Ives, Martine, Ariyo και Kop (2000) έδειξαν ότι η κατάθλιψη 

στέκει ως παράγοντας επικινδυνότητας τόσο σε υγιή όσο και σε ήδη ασθενή 

πληθυσµό, ακόµη και µετά τον έλεγχο παραγόντων όπως το φύλο, η ηλικία, το 

κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο, αλλά και µετά τον έλεγχο οργανικών παραγόντων, όπως 

η υπέρταση, η υπερχοληστεραιµία, το κάπνισµα και η έλλειψη σωµατικής άσκησης.  

Στα καταθλιπτικά άτοµα έχει παρατηρηθεί, επίσης, η τάση να εµφανίζουν µειωµένη 
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ποικιλότητα του καρδιακού ρυθµού, κατάσταση µε την οποία έχει συνδεθεί σωρεία 

καρδιακών προβληµάτων.  (Stein & Kleiyer, 1999).  Φαίνεται ότι οι διαταραχές του 

συναισθήµατος, αλλά και οι αγχώδεις, συνδέονται µε απώλεια του παρασυµπαθητικού 

καρδιακού ελέγχου, κατάσταση που αφήνει τον καρδιακό µυ ευάλωτο σε αρρυθµίες 

και περιστατικά αιφνίδιου θανάτου.  (Gorman & Sloan, 2000). 

Μέχρι τώρα λοιπόν είδαµε πως η κατάθλιψη είναι η ακριβέστερη πρόγνωση θανάτου 

από οποιοδήποτε άλλο ιατρικό σύµπτωµα.  Εδώ η δίοδος επικοινωνίας του 

συναισθήµατος µε την παθολογική κατάσταση δεν είναι βιολογική αλλά 

συµπεριφορική: οι καταθλιπτικοί ασθενείς πειθαρχούν λιγότερο στις συµβουλές που 

δέχονται από τους ιατρούς – για παράδειγµα, «κάνουν ζαβολιές» στις δίαιτες, γεγονός 

που τους εκθέτει σε ακόµη µεγαλύτερους κινδύνους.  (Goleman, 1997).  Γι’ αυτό 

χρειάζεται µια γενικότερη αναδόµηση στο γνωστικό δίκτυο του ατόµου, και εµπειρίες 

που επιτρέπουν την υποστήριξη του νέου δικτύου σχέσεων του ατόµου µε άλλους και 

µε πράγµατα.  Πρέπει να αλλάξει το όλο προσδιοριστικό πρότυπο του ατόµου ως προς 

τη δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης.  Η αλλαγή από εσωτερικό σε εξωτερικό 

προσδιορισµό της αποτυχίας πρέπει να υποστηρίζεται από εµπειρίες επιτυχίας σε 

άλλους σχετικούς, αλλά µικρότερης δυσκολίας στόχους.  Η όλη αγωγή πρέπει να 

συµπληρώνεται από προοδευτική µείωση της αξίας των στόχων που δεν είναι εφικτοί 

για το άτοµο, έτσι ώστε να µάθει να κινείται σε ρεαλιστικά πλαίσια και να αλλάξουν οι 

προσδοκίες του για την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών του.  (Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 1999). 

5.2.1 Στεφανιαία νόσος και εχθρικότητα – συγκινησιακή αντίδραση 

Στη σύγχρονη εποχή δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε µια άλλη µορφή αντίδρασης 

συγκινησιακής, την εχθρικότητα.  Η άποψη ότι η εχθρικότητα αποτελεί παράγοντα 

κινδύνου για την εξέλιξη στεφανιαίων νόσων και καρδιακού εµφράγµατος, ώθησε στην 

έρευνα των συνθηκών και των προϋποθέσεων διαµόρφω-σης της εχθρικής 

αντίδρασης.  Η εχθρικότητα ορίζεται ως σταθερή τάση για τα βιώµατα διαφόρων 

βαθµών και συνδυασµών της οργής, του εκνευρισµού και της κακίας, ως αντίδραση σε 
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συνηθισµένα εφήµερα γεγονότα.  Η εχθρικότητα µπορεί να εκδηλωθεί και ως τάση για 

ανταγωνισµό, ασυµφωνία, αντίθεση, κριτική και ασυνήθιστη συµπεριφορά του ατόµου 

στις σχέσεις του µε τους άλλους.  (Σερδάρης, 2002). 

Η εχθρικότητα, ως παράγοντας πιθανής εµφάνισης στεφανιαίων παθήσεων 

ερευνήθηκε µε την µέθοδο της δοµηµένης κλινικής συνέντευξης, κατά τη διάρκεια της 

οποίας παρακολουθούνται τρεις δείκτες:  το περιεχόµενο των απαντήσεων σε 

ερωτήσεις που περιέχουν συνηθισµένες καθηµερινές δυσκολίες, το στυλ των 

απαντήσεων και ο τρόπος συνεργασίας του εξεταζόµενου µε τον εξεταστή.  

(Σερδάρης, 2002). 

Η παλαιότερη άποψη, ότι δηλαδή µια προσωπικότητα τύπου Α΄ διατρέχει µεγάλο 

κίνδυνο από καρδιακές παθήσεις, δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα.  Όµως από αυτή 

την θεωρία προέκυψε ότι η εχθρικότητα βάζει τους ανθρώπους σε κίνδυνο.  (Goleman, 

1999). 

Η εχθρική αντίδραση εξαρτάται από κάποιες ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας.  Έτσι 

η εχθρικότητα έχει συνάφεια µε τον έντονο νευρωτισµό, µε την εσωστρέφεια, µε την 

τάση για ανησυχία και µε την κινητοποίηση για τον έλεγχο των διαπροσωπικών 

σχέσεων και συµπεριφορών.  Στη γνωστική σφαίρα η εχθρικότητα έχει σχέση µε την 

αδυναµία αποτελεσµατικής επεξεργασίας της πληροφορίας, µε δυσκολίες στην 

οργάνωση και ταξινόµηση των προσωπικών σκοπών και σκοπιµοτήτων (διαθέσεων, 

προθέσεων), µε δυσχέρειες στη σταθερότητα της προσοχής, µε την τάση για 

παρορµητική αντίδραση και αποφυγή σοβαρών σύνθετων καταστάσεων.  (Σερδάρης, 

2002). 

Η εχθρικότητα επιδρά στην κατάσταση υγείας του ατόµου µε δύο µηχανισµούς:  

α) µε τα άµεσα φαινόµενα, µέσω της αυξηµένης φυσιολογικής αντιδραστικότητας και 

της συνεχούς έκθεσης του οργανισµού σε ακραίες φυσιολογικές καταστάσεις, που 

φτάνουν µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων, και 
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β) µε την εχθρική αντίδραση, η οποία προξενεί ισχυρές και συχνές διαπροσωπικές 

συγκρούσεις, που δηµιουργούν στο άτοµο την αντίληψη ότι απειλείται µόνιµα από 

τους άλλους.  Υπό τις συνθήκες αυτές είναι εξαιρετικά δυσχερής η διατήρηση των 

κοινωνικών επαφών και η παροχή κοινωνικής στήριξης, ακόµη και από σηµαντικά 

και οικεία για το άτοµο πρόσωπα και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος της κοινωνικής 

αποµόνωσής του και της εµφάνισης των αρνητικών συγκινησιακών βιωµάτων.  

(Σερδάρης, 2002). 

5.2.2 Θυµός και στεφανιαία νόσος 

Σε µια µελέτη στο Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ τέθηκε το ερώτηµα κατά πόσο ο 

θυµός µπορεί να έχει σηµαντική επίπτωση στη λειτουργία της καρδιάς.  Το 

αποτέλεσµα της µελέτης ήταν εντυπωσιακό:  ενώ οι ασθενείς αναλογιζόταν 

περιστατικά που τους έκαναν έξω φρενών, η ικανότητα της καρδιάς σαν αντλία έπεφτε 

κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες.  Μερικοί ασθενείς παρουσίασαν µια πτώση της 

ικανότητας της καρδιάς σαν αντλίας κατά 7 ποσοστιαίες µονάδες ή και περισσότερες, 

κάτι που οι καρδιολόγοι θεώρησαν σηµάδι ισχαιµίας του µυοκαρδίου, µια επικίνδυνη 

πτώση στη ροή του αίµατος προς την ίδια την καρδιά.  (Gail, 1992). 

Ο θυµός φαίνεται ότι είναι το πρώτο συναίσθηµα που προκαλεί τη µεγαλύτερη βλάβη 

στην καρδιά.  Αυτό το εύρηµα αποτελεί τµήµα ενός µεγαλύτερου δικτύου ενδείξεων 

που προέρχεται από δεκάδες µελέτες µε κεντρικό άξονα τη δύναµη που έχει ο θυµός 

να βλάψει την καρδιά.  (Goleman, 1999). 

Κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι ο θυµός από µόνος του είναι σε θέση να 

προκαλέσει στεφανιαία νόσο.  Κάθε επεισόδιο όµως θυµού προσθέτει µια συµπληρω-

µατική πίεση στην καρδιά, αυξάνοντας τους σφυγµούς και την πίεση του αίµατος.  

Όταν αυτό επαναληφθεί πολλές φορές µπορεί να βλάψει επειδή η αναστόµωση του 

αίµατος που ρέει προς την στεφανιαία αρτηρία, σε κάθε παλµό της καρδιάς µπορεί να 

προκαλέσει µικροεξελκώσεις στο αγγείο, όπου αναπτύσσεται η σκλήρυνση.  Αν ο 

ρυθµός της καρδιάς σ’ ένα άτοµο 20 ετών είναι ταχύτερος και η πίεση του αίµατος 

υψηλότερη επειδή το άτοµο είναι οργισµένο, τότε µέσα σε 30 χρόνια µπορεί να φτάσει 
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σε µια ταχύτερη δηµιουργία αθηροσκλήρωσης και έτσι να οδηγηθεί σε στεφανιαία 

νόσο. 

Οι ερευνητές του Γέηλ δηλώνουν ότι µπορεί να µην είναι τόσο η οργή που αυξάνει τον 

κίνδυνο θανάτου από στεφανιαία νόσο, όσο το κάθε είδους έντονο αρνητικό 

συναίσθηµα που στέλνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα ορµόνες άγχους σε όλο το 

σώµα.  Αλλά, συνολικά, οι ισχυρότεροι επιστηµονικοί δεσµοί ανάµεσα στα 

συναισθήµατα και στις παθήσεις της καρδιάς εντοπίζονται στο θυµό:  µια µελέτη της 

Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ ζήτησε από περισσότερους από 1.500 άντρες και 

γυναίκες που είχαν υποστεί καρδιακά επεισόδια να περιγράψουν τη συναισθηµατική 

τους κατάσταση κατά τις ώρες πριν το επεισόδιο.  Ο θυµός υπερδιπλασίαζε τον 

κίνδυνο της καρδιακής προσβολής σε άτοµα που είχαν ήδη καρδιακό νόσηµα.  Ο 

αυξηµένος κίνδυνος διαρκούσε 2 ώρες περίπου µετά την εµφάνιση του θυµού.  

(Goleman, 1999). 

Όλα τα παραπάνω ευρήµατα δεν σηµαίνουν ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να 

καταπνίγουν το θυµό τους, όταν είναι δικαιολογηµένος.  Και, πράγµατι υπάρχουν 

στοιχεία που δείχνουν ότι η προσπάθεια απόλυτης καταστολής ενός τέτοιου 

συναισθήµατος, πάνω στην έξαρσή του, στην πραγµατικότητα µεγαλώνει την 

αναστάτωση του οργανισµού και µπορεί να αυξήσει την πίεση του αίµατος.  Από την 

άλλη όµως, όταν το άτοµο εκδηλώνει τον θυµό του κάθε φορά που τον νοιώθει, τον 

τροφοδοτεί ακόµη περισσότερο, καθιστώντας τον έτσι την πιθανότερη αντίδρασή του 

σε κάθε κατάσταση που τον ενοχλεί.  Ο Γουίλιαµς λύνει αυτό το παράδοξο 

συµπεραίνοντας ότι δεν έχει τόση σηµασία το αν το θυµός εκδηλώνεται ή όχι, όσο το 

κατά πόσο είναι χρόνιος.  Μια συµπτωµατική εκδήλωση θυµού δεν είναι επικίνδυνη για 

την υγεία.  Το πρόβληµα δηµιουργείται ότι η εχθρική διάθεση εµφανίζεται τόσο συχνά 

ώστε να προσδιορίζει ένα ανταγωνιστικό προσωπικό στυλ, το οποίο χαρακτη-ρίζεται 

από διαρκή συναισθήµατα δυσπιστίας και κυνισµού, από την τάση να εκφράζονται 

ταπεινωτικά σχόλια και προσβολές, καθώς και από πιο φανερά ξεσπάσµατα πάθους και 

οργής.  (Goleman, 1999). 
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5.2.3 Άγχος και στεφανιαία νόσος 

Το άγχος είναι ίσως το συναίσθηµα µε τη µεγαλύτερη επιστηµονική βαρύτητα σε ότι 

αφορά την σύνδεσή του µε την έναρξη της ασθένειας και την πορεία της ανάρρωσης.  

Όταν το άγχος µας βοηθάει να αντιµετωπίσουµε έναν κίνδυνο (και κατά συνέπεια είναι 

χρήσιµο) τότε όλα βαίνουν καλώς.  Όµως, στη σύγχρονη ζωή το άγχος συχνότερα δεν 

έχει ούτε µέτρο ούτε χρόνο – προέρχεται από καταστάσεις µε τις οποίες ο άνθρωπος 

πρέπει να ζήσει ή οι οποίες είναι αποκυήµατα του µυαλού του και όχι πραγµατικοί 

κίνδυνοι που πρέπει να αντιµετωπιστεί.  Επανειληµµένα ξεσπάσµατα ανησυχίας 

σηµατοδοτούν υψηλά επίπεδα άγχους. 

Πρόσφατα δυσάρεστα, στρεσογόνα ερεθίσµατα, τα οποία συνέβησαν τους 

τελευταίους µήνες πριν την επέλευση του καρδιακού επεισοδίου ή την ίδια µέρα 

εκδήλωσής του αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία.  Πέρα από τους σωµατικούς 

εκλυτικούς παράγοντες, περιγράφονται ψυχικές εντάσεις, άγχος, ευερεθιστότητα, 

απογοήτευση από οικεία πρόσωπα.  Με ερωτηµατολόγια που βαθµολογούν τα 

στρεσογόνα γεγονότα ζωής βρέθηκε µεγαλύτερη επιβάρυνση τους τελευταίους µήνες 

σε καρδιοπαθείς που παρουσίασαν έµφραγµα του µυοκαρδίου, απ’ ότι σε αντίστοιχους 

µήνες παλαιότερων ετών.  Η επιβάρυνση ήταν ακόµη µεγαλύτερη σε όσου κατέληξαν 

σε αιφνίδιο θάνατο.  (Ιεροδιακόνου, 2000). 

Σε µια επισκόπηση ερευνών του 1993, δηµοσιευµένη στα Archives of Internal 

Medicine, που ασχολούνταν εκτενώς µε τη σχέση άγχους και ασθένειας, ο Μπρους 

ΜακΓουέιν, ψυχολόγος από το Γέηλ παρατήρησε µεταξύ άλλων δηµιουργία πλάκας µε 

αποτέλεσµα έναρξη αθηροσκλήρωσης και θρόµβωσης του αίµατος που οδηγεί σε 

έµφραγµα του µυοκαρδίου.  Μια άλλη έρευνα παρουσιάζει τις αρνητικές επιπτώσεις 

του άγχους στο καρδιαγγειακό σύστηµα.  Ενώ η χρόνια εχθρική διάθεση και τα 

επαναλαµβανόµενα επεισόδια θυµού φαίνονται να θέτουν τους άντρες σε µεγαλύτερο 

κίνδυνο καρδιακής νόσου, τα πιο θανατηφόρα συναισθήµατα για τις γυναίκες είναι το 

άγχος και ο φόβος.  Σε µια έρευνα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου του 

Στάνφορντ πάνω σε περισσότερους από χίλιους άνδρες και γυναίκες, που είχαν 

υποστεί τουλάχιστον ένα καρδιακό επεισόδιο, οι γυναίκες που παρουσίασαν δεύτερο 
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καρδιακό επεισόδιο χαρακτηρίζονταν από υψηλά επίπεδα έγχους και φόβου.  

(Goleman, 1999). 

Οι στηθαγχικές κρίσεις επηρεάζονται από ψυχικούς εκλυτικούς παράγοντες 

περισσότερο απ’ ότι άλλες καρδιακές παθήσεις.  Σε προδροµική µελέτη πολύ µεγάλου 

αριθµού ατόµων επί 5ετία βρέθηκε ότι το άγχος από οικογενειακά και επαγγελµατικά 

προβλήµατα συσχετίζονταν σηµαντικά συχνότερα µε επεισόδια στηθάγχης.  Πέρα 

όµως από το άγχος ανάλογη επίδραση έχουν ο συσσωρευµένος θυµός, τα ανεκδήλωτα 

παράπονα, η αίσθηση εγκατάλειψης από συγγενείς και συναδέλφους όπως και έντονες 

καταστάσεις χαράς όπως σε αθλητικές συναντήσεις ή ανασφάλειες όπως σε παράνοµες 

σεξουαλικές σχέσεις.  (Ιεροδιακόνου, 2000). 

Επακόλουθο σε τέτοιες καταστάσεις ψυχικής έντασης σε µια ήδη νοσούσα καρδιά να 

οδηγήσουν (ανάλογα µε τους άλλους σωµατικούς παράγοντες) άλλοτε σε έµφραγµα 

του µυοκαρδίου και σε άλλες περιπτώσεις σε διασάλευση της µέχρι τότε 

αντιρρόπησης.  Η όλη νευροφυτική αναστάτωση µε πιθανή στένωση των στεφανιαίων 

αγγείων και η βέβαιη αύξηση των κατεχολαµινών, κορτιζόλης κ.λπ., προκαλούν 

επιβαρυντικές συνθήκες µε την αύξηση των καρδιακών παλµών ή αρρυθµίες, 

ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις, αύξηση της αρτηριακής πίεσης και προπαντός 

κακή οξυγόνωση του µυοκαρδίου.  Ορισµένοι θεωρούν ότι οι ψυχικές διακυµάνσεις 

επιφέρουν εναλλαγές υπερεθισµού του συµπαθητικού και παρασυµπα-θητικού µε 

αποτέλεσµα επικίνδυνες αρρυθµίες.  (Ιεροδιακόνου, 2000). 

Οι ύπουλες σωµατικές συνέπειες του άγχους και της στενοχώριας – το είδος το οποίο 

παράγεται από εργασίες που χαρακτηρίζονται από υπερένταση ή ακόµη και από µια 

ζωή µε µεγάλη πίεση – υπογραµµίζονται ακριβέστερα στο ανατοµικό επίπεδο.  Ο 

ψυχολόγος Στέφεν Μανούκ στο Πανεπιστήµιο του Πίτσµπουργκ, υπέβαλε 30 

εθελοντές σε µια αυστηρή, διακατεχόµενη από άγχος δοκιµασία σε ένα εργαστήριο, 

ενώ εκείνος παρακολουθούσε το αίµα των ανδρών, αναλύοντας µια ουσία που 

εκκρίνεται από τα αιµοπετάλια και που ονοµάζεται τριφωσφορική αδενοσίνη ή ΑΤΡ, η 

οποία µπορεί να προκαλέσει καρδιαγγειακές µεταβολές που ενδέχεται να οδηγήσουν 

σε καρδιακά επεισόδια και καρδιακή προσβολή.  Όσο οι εθελοντές βρίσκονταν κάτω 
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από έντονο άγχος, παρουσίασαν µια απότοµη αύξηση των επιπέδων της ΑΤΡ, όπως 

επίσης των σφυγµών της καρδιάς τους και της πίεσης του αίµατός τους.  Έτσι, είναι 

κατανοητό ότι οι κίνδυνοι για την υγεία φαίνονται µεγαλύτεροι για εκείνους των 

οποίων οι ασχολίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό άγχους:  οι ασχολίες που 

απαιτούν µεγάλη απόδοση, την ίδια στιγµή που το άτοµο έχει ελάχιστο ή κανέναν 

έλεγχο πάνω στο πώς θα γίνει η δουλειά.  (Goleman, 1999). 

Παρόµοια ευρήµατα αναφέρονται για το ρόλο του άγχους στην εκδήλωση και των 

πορεία των καρδιακών νόσων.  (Bankier & Littman, 2002.  Smith & Ruiz, 2002).  Σε 

µια πρόσφατη ανακεφαλαίωση 47 ανασκοπήσεων (Καραδήµας, 2005) που είχαν 

δηµοσιευτεί σε επιστηµονικά περιοδικά κατά το διάστηµα 1994-2004 και που 

αφορούσαν τη σχέση µεταξύ της κατάθλιψης, του άγχους και του θυµού, αφενός, και 

προβληµάτων υγείας, βρέθηκε ότι η κατάθλιψη φαίνεται να αποτελεί παράγοντα 

επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την πορεία των καρδιαγγειακών νόσων.  Για το 

άγχος και το θυµό υπάρχουν στοιχεία πειστικά, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα.  

(Καραδήµας, 2004).     

5.3. Στρες και στεφανιαία νόσος 

5.3.1 Η έννοια του στρες 

Συχνά χρησιµοποιήθηκαν ποικίλοι ορισµοί, καθώς το στρες αποτελεί µια ευρύτατη και 

δύσκολα προσδιοριζόµενη έννοια. 

Η πρώτη προσπάθεια ορισµού περιγράφει το στρες ως εξαρτηµένη µεταβλητή, ως 

αντίδραση δηλαδή του ατόµου σε ένα αρνητικό ερέθισµα.  Χαρακτηριστική η θεωρία 

του Selye (1956) περί «Συνδρόµου γενικής προσαρµογής». 

Η δεύτερη οµάδα ερευνητών περιγράφει το στρες από την προοπτική του ερεθίσµατος 

ως ανεξάρτητη µεταβλητή. 

Η τρίτη προσπάθεια ορισµού του στρες, το περιγράφει ως µια διαδικασία που 

περιλαµβάνει τόσο τα ερεθίσµατα όσο και τις αντιδράσεις.  Οι Lazarus και Folkman 
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(1984, 1987) ορίζουν το στρεσογόνο γεγονός ως ένα περιστατικό στο οποίο οι 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις υπερβαίνουν το διαθέσιµο δυναµικό για την αντιµετώπισή 

του.  Οι γνωστικές εκτιµήσεις διακρίνονται στην πρωτογενή και δευτερογενή γνωστική 

εκτίµηση, που είναι αλληλένδετες και αλληλεξαρτώµενες. 

Ένα στρεσογόνο γεγονός µπορεί να οδηγήσει το άτοµο να βιώσει πρόκληση, απειλή ή 

απώλεια.  Οι διαδικασίες αυτές δεν θεωρούνται ξεχωριστές οµάδες εµπειριών, αλλά 

συνδεόµενες γνωστικές – συναισθηµατικές καταστάσεις που συνυπάρχουν.  Θα λέγαµε 

πως οι στρεσογόνες καταστάσεις είναι δυναµικές διαδικα-σίες που ξετυλίγονται και 

υποκρύπτουν πολύπλοκες οµάδες γνωστικών εκτιµήσεων.  (Καφέτσιος, 2003). 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε και το µοντέλο για το στρες του Hobfoll, γνωστή ως 

θεωρία διατήρησης πόρων, η οποία στηρίζεται στην αρχή ότι τα άτοµα προσπαθούν να 

απαιτήσουν, διατηρήσουν και να προστατεύσουν ότι εκτιµούν (διαθέσιµο – πόρους) ή 

ότι νοµίζουν ότι λειτουργεί ως µέσο για την απόκτηση και διατήρηση όσων εκτιµούν.  

(Καραδήµας, 2004). 

Η Thoits (1991) ισχυρίζεται ότι πέρα από τα «κοινά» στρεσογόνα ερεθίσµατα που 

αφορούν τον καθένα π.χ. θάνατος, υπάρχουν και ερεθίσµατα που είναι µοναδικά για 

κάθε κοινωνική οµάδα.  Κατά την Thoits έννοια κλειδί για τον εντοπισµό πηγών του 

στρες είναι οι ρόλοι – ταυτότητες των οποίων τα άτοµα είναι φορείς.  Ως ρόλοι – 

ταυτότητες εννοούνται οι τρόποι αντίληψης του εαυτού ως τµήµα του κοινωνικού 

γίγνεσθαι.  Οι ρόλοι αυτοί προσδίδουν στο άτοµο µια υπαρξιακή ταυτότητα καθώς και 

µια σειρά κανόνων συµπεριφοράς.  Όταν το άτοµο εκπληρώνει τις απαιτήσεις του 

ρόλου-ταυτότητας ενισχύει την αυτοεκτίµησή του.  Όταν αποτυγχάνει, µειώνεται η 

αυτοεκτίµησή του και αυξάνεται το στρες.  Τα γεγονότα (θετικά ή αρνητικά) στο 

βαθµό που θίγουν τους ρόλους-ταυτότητες και αλληλεπιδρούν µε τις δικές µας 

αντιλήψεις γι’ αυτούς, είναι οι πραγµατικές πηγές του στρες. 

Ενδιαφέρουσα είναι και η θέση του Pearlin (1989) για το στρες, ο οποίος υποστηρίζει 

ότι το στρες είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζούµε.  

Το κοινωνικό στρες είναι αποτέλεσµα ότι κάθε άτοµο κατέχει συγκεκριµένες θέσεις και 
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ρόλους επαγγελµατικούς, οικογενειακούς και άλλους.  Συνεπώς υποχρεώνεται σε µια 

σειρά σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µε άλλα άτοµα που έχουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, κίνητρα, επιδιώξεις.  Το στρες, µε άλλα λόγια, είναι αναπόφευκτο και 

η απαρχή του βρίσκεται στην ίδια την κοινωνία µε τους νόµους και τους αναγκαίους 

περιορισµούς της.  (Καραδήµας, 2004). 

Πριν προχωρήσουµε, είναι αναγκαίο σ’ αυτό το σηµείο να κάνουµε µια διάκριση 

µεταξύ των εννοιών «στρες» και «άγχος», οι οποίες συχνά συγχέονται ή και 

χρησιµοποιούνται ως συνώνυµες.  Ο όρος «στρες» αναφέρεται στη διαδικασία που 

περιλαµβάνει τόσο τα στρεσογόνα ερεθίσµατα όσο και τις ψυχικές, σωµατικές και 

κοινωνικές αντιδράσεις του ατόµου.  Ο όρος «άγχος» αναφέρεται στη σχετική ψυχική 

διάθεση και µόνο, στην αντίδραση, δηλαδή του ατόµου σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς 

στρεσογόνους παράγοντες. 

5.3.2 Ο ρόλος του στρες στη στεφανιαία νόσο 

Σ’ αυτήν την παράγραφο θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε τον τρόπο µε τον 

οποίο το στρες συµβάλλει στη διατάραξη της καρδιακής λειτουργίας καθώς επίσης τον 

ρόλο που παίζουν τα ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής στην ανάπτυξη και εξέλιξη της 

στεφανιαίας νόσου. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Selye το στρες είναι η µη ειδική απάντηση του 

οργανισµού σε οποιαδήποτε αιτία.  Από τη γέννησή του ο άνθρωπος αντιµετωπίζει 

διάφορες αντιξοότητες ή όπως συνηθίζουµε να λέµε «στρες».  Αυτές απειλούν την 

ισορροπία και αρµονική λειτουργία του οργανισµού και µπορεί να οδηγήσουν στην 

αρρώστια.  (Μπαλλής, 1996). 

Οι στρεσογόνοι παράγοντες διεγείρουν τόσο το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα, όσο 

και τον άξονα που απαρτίζεται από τον υποθάλαµο, υπόφυση, φλοιό των 

επινεφριδίων.  Όσο µεγαλύτερη είναι σε διάρκεια η έκθεση στο στρες, τόσο 

εµφανέστερα είναι και τα αποτελέσµατα της δραστηριοποίησης του άξονα 

υποθάλαµος-υπόφυση-φλοιός των επινεφριδίων.  Ο υποθάλαµος προκαλεί την 
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έκκριση, από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης της αδενοκορτικοτροπίνης – ACTH – η 

οποία µε τη σειρά της προκαλεί την έκκριση κορτιζόλης και άλλων ορµονών από το 

φλοιό των επινεφριδίων.  Η κορτιζόλη ανεβάζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα και 

επιταχύνει το µεταβολισµό.  Η αυξηµένη παροχή θρεπτικών ουσιών προς τα κύτταρα 

επιτρέπει τη διατήρηση υψηλών επιπέδων δραστηριότητας του οργανισµού κατά την 

αντιµετώπιση ενός στρεσογόνου παράγοντα.  Πρόκειται, ωστόσο, για µια σταθερή 

δραστηριότητα, σε αντίθεση µε τα ξαφνικά ξεσπάσµατα δραστηριότητας «φυγής ή 

πάλης» που σχετίζονται µε το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα.  Μάλιστα, ένα άτοµο µε 

αυξηµένη έκκριση κορτιζόλης, µπορεί να εµφανίζει απόσυρση και παρατεταµένη 

απραγία.  Υπό την επίδραση της κορτιζόλης και των άλλων ορµονών, η διαθέσιµη 

ενέργεια χρησιµοποιείται για την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίµα και του 

µεταβολισµού, ενώ δεν χρησιµοποιείται για τη σύνθεση των πρωτεϊνών.  Βραχυπρό-

θεσµα, η εκτροπή αυτή στη διαχείριση των ενεργειακών αποθεµάτων είναι δυνατό να 

µη δηµιουργήσει προβλήµατα, αλλά όταν το στρες διαρκεί βδοµάδες ή µήνες, είναι 

πιθανό να καταστήσει τον οργανισµό ευπαθή σε διάφορες ασθένειες.  Η υπερδραστη-

ριότητα του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος, που έχει σχέση µε το στρες, 

προδιαθέτει στην εµφάνιση οξέος στεφανιαίου συνδρόµου (αύξηση αναγκών κατά-

νάλωσης οξυγόνου από το µυοκάρδιο, επιρρέπεια σε σπασµό των στεφανιαίων 

αγγείων µέσω υπερπηκτικότητας του αίµατος).  Η υπερδιέγερση της παρασυµπαθητι-

κής µοίρας αποτελεί σοβαρό πρόβληµα µόνο κάτω από ένα περιορισµένο φάσµα 

συνθηκών.  (Kolat, 1998). 

Η άποψη που θέλει σηµαντικά ψυχοπιεστικά γεγονότα της ζωής ενός ατόµου να 

σχετίζονται µε την πρόκληση δυστυχίας και ασθενειών δεν είναι καινούργιο στην 

ανθρώπινη σκέψη.  Οι µύθοι, τα έθιµα, οι παροιµίες παρέχουν πλούσιο σχετικό υλικό.  

Το πέρασµα όµως από την λαϊκή δοξασία στην επιστηµονική γνώση απαιτεί 

συγκεκριµένες απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως:  κάτω από ποιες συνθήκες, για ποιά 

άτοµα, ποιές συγκεκριµένες διαστάσεις αυτών των γεγονότων σχετίζονται µε 

συγκεκριµένες µορφές ασθενειών, όπως είναι η στεφανιαία νόσος της καρδιάς.  

(Monroe & Roberts, 1990). 
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Η θέση σύµφωνα µε την οποία άτοµα που βιώνουν ψυχοπιεστικά γεγονότα είναι πιο 

επιρρεπή σε ασθένειες έχει βρει στήριξη σε έρευνες που αναφέρονται σε 

καρδιαγγειακά νοσήµατα.  Σύµφωνα µε αναδροµικές µελέτες τα άτοµα µε στεφανιαία 

νόσο φαίνεται να αντιµετωπίζουν έναν σηµαντικό αριθµό ψυχοπιεστικών γεγονότων 

πριν την εµφάνιση της νόσου.  (Jarvikoski & Harkapaa, 1998).  Έχει δεχθεί ότι η 

αύξηση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο σχετίζεται µε σηµαντικές αλλαγές στον 

τόπο διαµονής, καθώς και σηµαντικές επαγγελµατικές αλλαγές.  Επίσης, µια τέτοια 

σχέση έχει βρεθεί και σε άτοµα που έχουν µετακινηθεί προς ένα κοινωνικοπολιτιστι-κό 

περιβάλλον αρκετά διαφορετικό σε σχέση µε εκείνο από το οποίο προέρχονται.  Βέβαια 

τέτοιες έρευνες εµπεριέχουν, όπως περιγράφει ο Surwit και οι συνεργάτες του (1982), 

µια µεθοδολογική αδυναµία.  ∆εν είµαστε βέβαιοι αν ο αυξηµένος κίνδυνος οφείλεται 

στην κινητικότητα καθεαυτή ή είναι αποτέλεσµα χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας που ωθούν τα συγκεκριµένα άτοµα σε µια µορφή κινητικότητας. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις της µόλις αντιρροπούµενης στεφανιαίας νόσου έχει 

βρεθεί επίδραση από ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, απελπισία του ασθενή λόγω 

εγκατάληψης κ.α. τις τελευταίες µέρες πριν την επιδείνωση, µέσα από τους 

παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.(Ιεροδιακόνου, 2003). 

Σηµαντικό τµήµα στη βιβλιογραφία αποτελεί και η διερεύνηση του ρόλου που παίζουν 

διάφορες µορφές απώλειας.  Άτοµα που έχουν χάσει από θάνατο τον/τη σύζυγό τους 

παρουσιάζουν αυξηµένα ποσοστά στεφανιαίας νόσου.  (Banan, 1988). 

Οι Adler & Mathews (1994) ανέφεραν στην έρευνά τους, όπου 12.000 άνδρες χωρίς 

ενδείξεις στεφανιαίας νόσου, οι οποίοι όµως ανήκαν σε οµάδες υψηλού κινδύνου και 

παρακολουθήθηκαν για 6 χρόνια, πώς τα ψυχοπιεστικά γεγονότα προβλέπουν τη 

στηθάγχη, αλλά όχι το θάνατο από στεφανιαία νόσο.  Οι ίδιοι επίσης οι συγγραφείς 

αναφέρουν σε σχετική ανασκόπηση ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν µια σχέση 

ανάµεσα σε ψυχοπιεστικά γεγονότα που βιώνονται στο χώρο εργασίας και τη 

στεφανιαία νόσο.  Τέτοια γεγονότα σχετίζονται µε ασυµφωνίες ανάµεσα στο 

επαγγελµατικό κύρος και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, όπως επίσης µε την αίσθηση 

χαµηλής επαγγελµατικής ασφάλειας και υψηλής εργασιακής πίεσης.  Η πιο έντονη 
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σχέση βρέθηκε σε άτοµα που από τη µία ανήκαν σε οµάδα υψηλού ιατρικού κινδύνου 

και από την άλλη απασχολούνταν σε χαµηλά αµειβόµενες εργασίες, παρ’ όλη την 

υψηλή προσπάθεια που απαιτούσαν.  Βέβαια σ’ αυτήν την κατηγορία ερευνών υπάρχει 

πρόβληµα γενίκευσης των ευρηµάτων, επειδή οι περισ-σότερες έχουν χρησιµοποιήσει 

µόνο άνδρες ως υποκείµενα και έχουν πραγµατοποιη-θεί κυρίως στη Σκανδιναβία και 

σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.  Τι ακριβώς συµβαίνει µε τις γυναίκες και σε οµάδες 

διαφορετικών εθνικοτήτων είναι ερωτήµατα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. 

Τελειώνοντας την παράγραφο για το ρόλο που παίζουν τα ψυχοπιεστικά γεγονότα 

στην πυροδότηση των µηχανισµών του στρες, κρίναµε σκόπιµο να αναφέρουµε την 

ερευνητική πορεία που ακολούθησε η ανάπτυξη του συγκεκριµένου θεµατικού χώρου, 

όπως αναφέρεται σε σχετική ανασκόπηση της Taylor (1990): 

α) Στις πρώτες ερευνητικές προσπάθειες για τη µελέτη του στρες, παρατηρεί-ται 

απουσία ψυχολογικών παραγόντων ως συνέπεια ότι οι έρευνες διεξήχθησαν σε 

ζώα.  Στη συνέχεια, µε τη µετάβαση στον άνθρωπο, αρχίζει να δίνεται έµφαση στο 

ρόλο της αξιολόγησης του ερεθίσµατος από το άτοµο ως απαραίτητης διαδικασίας 

για τη βίωση της εµπειρίας του στρες.  Ο Lazarus (1993) ανέπτυξε την έννοια της 

γνωστικής αξιολόγησης ως διαµεσολαβητικής διαδικασίας προσαρµογής του 

ατόµου σε ερεθίσµατα του περιβάλλοντος. 

β) Στον χαρακτηρισµό ενός γεγονότος ως ψυχοπιεστικού, σηµαντικό ρόλο παίζει ο 

αριθµός των αλλαγών που απαιτούνται για να αντιµετωπίσει το άτοµο µια τέτοια 

κατάσταση.  Περνάµε σε µια προσέγγιση του στρες µέσω της µελέτης των 

γεγονότων ζωής του ατόµου που βιώνονται ως ψυχοπιεστικά.  Αρχίζει η εκπόνηση 

µελετών που στοχεύουν να εντοπίσουν τη σχέση αυτών των γεγονότων µε την 

ασθένεια.  Το µεθοδολογικό µοντέλο που ακολουθείται είναι το εξής:  καταγραφή 

των ψυχοπιεστικών γεγονότων που έχουν παρατηρηθεί σε µια συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο (συνήθως 6 µηνών) και στη συνέχεια έλεγχος της πιθανής σχέσης 

τους µε την ασθένεια που εµφανίζεται ή προϋπήρχε και εξελίσσεται. 
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γ) Η ερευνητική προσέγγιση «ωριµάζει» και η προσοχή στρέφεται στο ποιες 

διαστάσεις αυτών των γεγονότων είναι πιθανόν να προκαλούν την εµπειρία του 

στρες.  Έτσι, γεγονότα που αξιολογούνται ως αρνητικά, που δεν µπορούν να 

ελεγχθούν ή που είναι µη προβλέψιµα βιώνονται ως ψυχοπιεστικά.  Τα ευρήµατα 

προέρχονται είτε από καλά ελεγχόµενες εργαστηριακές έρευνες και έρευνες 

µελέτης ατόµων που βιώνουν ένα έντονο ψυχοπιεστικό γεγονός, είτε από µελέτες 

πληθυσµών που έχουν υποστεί κάποια φυσική καταστροφή. 

δ) Ένα τµήµα της ερευνητικής παραγωγής αφορά στη µελέτη της φυσιολογίας του 

ατόµου που βιώνει ένα ψυχοπιεστικό γεγονός.  Σ’ αυτήν την κατεύθυνση τα 

ευρήµατα υποστηρίζουν ένα είδος φυσιολογικής εξειδίκευσης ανάλογο µε το 

ψυχοπιεστικό γεγονός.  Επίσης, υποστηρίζεται ότι έµµεσα αποτελέσµατα ψυχο-

πιεστικών γεγονότων µπορεί να περιλαµβάνουν συµπεριφορικές αλλαγές που είναι 

επιβλαβείς (π.χ. κάπνισµα). 

Σηµαντικό µέρος της βιβλιογραφίας σχετικά µε τα ψυχοπιεστικά γεγονότα αποτελεί η 

µέτρησή τους, η οποία αποτελεί τµήµα του ευρύτερου θέµατος της µέτρησης του 

ψυχολογικού στρες (Wagner, 1990).  Μια µορφή µέτρησης είναι η απόσπαση 

υποκειµενικών θεωρήσεων από τα άτοµα που µελετώνται.  Αυτή όµως η µορφή 

µέτρησης θεωρήθηκε µη ικανοποιητική και οδηγηθήκαµε στην ανάπτυξη δυο 

προσεγγίσεων.  Πιο δηµοφιλής είναι η κλίµακα SRE (Schedule of Recent Experiences), 

όπου τα υποκείµενα υποδεικνύουν εκείνα τα γεγονότα που έχουν βιώσει κατά τη 

διάρκεια συγκεκριµένης χρονικής περιόδου.  Η επιλογή γίνεται από κατάλογο, µε 

ποικίλες κατηγορίες γεγονότων.  Η άλλη κλίµακα είναι των Brown & Harris.  

(Ποταµιάνος, 1995). 

Τα σηµαντικότερα µεθοδολογικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι παραπάνω 

µέθοδοι µέτρησης των ψυχοπιεστικών γεγονότων, σύµφωνα µε τον Moos και τους 

συνεργάτες του (1990) συνοψίζονται στα εξής:  α) δίνουν περισσότερη βαρύτητα σε 

πρόσφατα γεγονότα µικρής διάρκειας  β) η µέτρηση προσφέρει συνήθως γενικές 

ενδείξεις για γεγονότα που συµβαίνουν στη ζωή ενός ατόµου, µε αποτέλεσµα να µην 

είναι δυνατή η διάκριση των ατοµικών διαφορών και να συµπιέζεται ο ρόλος 
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σηµαντικών γεγονότων  γ) παρόλη την απλοϊκότητα της λογικής τους είναι περίπλοκα 

εργαλεία που αντανακλούν µερικές µόνο όψεις των ψυχοπιεστικών γεγονότων. 

 

5.3.3 Ρυθµιστικοί ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στη σχέση µεταξύ στρες και στεφανιαίας νόσου 

Η αξιολόγηση των στρεσογόνων καταστάσεων και η συνακόλουθη αντιµετώ-πισή τους 

ρυθµίζεται από πολλούς ενδιάµεσους «ρυθµιστικούς γνωστικού παρά-γοντες», οι 

οποίοι ευθύνονται για πολλές από τις διατοµικές διαφορές που παρατη-ρούµε στις 

διεργασίες του στρες. 

Το µέγεθος της επίδρασης του στρες στην υγεία ποικίλλει ως αποτέλεσµα προσωπικών 

και κοινωνικών χαρακτηριστικών του ατόµου.  Ο Lazarus και οι συνερ-γάτες του 

θεωρούν όλους αυτούς τους ρυθµιστικούς παράγοντες ως αναπόσπαστους από τη 

διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και εφαρµογής των στρατηγικών αντιµε-τώπισης του 

στρες.  Οι µεταβλητές αυτές θεωρείται ότι υπεισέρχονται, ρυθµίζουν τη σχέση «στρες 

και υγεία» και ονοµάζονται, κατά συνέπεια «ρυθµιστικές» µεταβλητές ή παράγοντες.  

Επίσης, χρησιµοποιούνται και οι όροι ενδιάµεσες µεταβλητές ή και προστατευτικοί 

παράγοντες.  (Καραδήµας, 2004). 

Οι ρυθµιστικοί παράγοντες µπορεί:  α) να παρεµβάλλονται µεταξύ των στρεσογόνων 

ερεθισµάτων (ή της προσδοκίας τους) και της αντίδρασης, αλλάζοντας ή 

προκαταβάλοντας τη γνωστική αξιολόγηση  β) να παρεµβάλλονται µεταξύ στρεσο-

γόνων ερεθισµάτων και εµφάνισης αρνητικών συνεπειών, είτε επηρεάζοντας την 

εφαρµογή στρατηγικών αντιµετώπισης του στρες, είτε προκαλώντας παθογόνες 

συµπεριφορές.  (Καραδήµας, 2004). 
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5.3.3.1 Η κοινωνική υποστήριξη 

Η κοινωνική υποστήριξη αναφέρεται στην προσφερόµενη φροντίδα, σεβασµό ή 

βοήθεια που το άτοµο αντιλαµβάνεται πως λαµβάνει από διάφορες πηγές.  Τέτοιες 

πηγές µπορεί να είναι η οικογένεια, οι συνάδελφοι, οι φίλοι, οι ειδικοί ψυχικής και 

σωµατικής υγείας κ.α.  Η κοινωνική υποστήριξη µπορεί να είναι διαφόρων τύπων, π.χ. 

συναισθηµατική ή υλική, ή να έχει τη µορφή πληροφοριών.  ∆ιάκριση πρέπει να 

γίνεται µεταξύ κοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικού δικτύου.  Το πρώτο αναφέρεται 

στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, ενώ το δεύτερο στη συχνότητα των 

διαπροσωπικών επαφών.  (Καραδήµας, 2004). 

Η ύπαρξη ενός ψυχοπιεστικού γεγονότος προϋποθέτει ένα περιβαλλοντικό ερέθισµα, 

από το φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον το οποίο θα αξιολογηθεί ως τέτοιο.  Το 

κοινωνικό περιβάλλον µπορεί να συµβάλλει στην εµφάνιση ενός ψυχοπιεστικού 

γεγονότος, µπορεί όµως να συµβάλλει και στην καλύτερη ψυχολογική προσαρµογή σε 

αυτό το γεγονός µέσω ενός υποστηρικτικού πλαισίου που πιθανόν να προσφέρει.  

(Ποταµιάνος, 1995). 

Όπως αναφέρουν οι Rodin & Salovey (1989), η κοινωνική υποστήριξη:  α) παρέχει 

ανακούφιση από την ψυχολογική πίεση που συνοδεύει περιόδους κρίσης  β) µπορεί 

σύµφωνα µε ορισµένες έρευνες, ενώ δεν µπορεί σύµφωνα µε άλλες, να επηρεάσει 

άµεσα την ανάπτυξη ασθενειών και  γ) όταν το άτοµο ασθενεί, έχει σηµαντικό θετικό 

ρόλο να παίξει στην ενίσχυση της καλύτερης προσαρµογής και αποκατάστασης. 

Οι Adler & Mathews (1994) αναφέρουν την έρευνα του Manson και των συνεργατών 

του (1989), η οποία έγινε σε δείγµα ανδρών από τη Σουηδία, µέσης ηλικίας και σε 

καλή κατάσταση υγείας.  Εκείνη µε τη µικρότερη ένταξη σε οµάδες (σε διάστηµα 

παρακολούθησης 6 ετών) είχαν στατιστικά µεγαλύτερη πιθανότητα να εµφανίσουν 

καρδιακή προσβολή.  Οι ίδιοι συγγραφείς παραθέτουν την έρευνα του Kamarck και 

των συνεργατών τους (1990) στην οποία διαπιστώθηκε η άποψη ότι η κοινωνική 

υποστήριξη µπορεί να µειώσει την καρδιαγγειακή δραστηριότητα σε ψυχοπιεστικές 

καταστάσεις και πιθανόν και τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο της καρδιάς. 
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Υπάρχουν πολλά στοιχεία που συνδέουν την κοινωνική υποστήριξη τόσο και την 

έναρξη καρδιαγγειακών ασθενειών, όσο και µε την πορεία των ασθενειών αυτών.  

(Martin & Brantlen, 2004). 

Η κοινωνική υποστήριξη είναι µια ευρεία έννοια.  Έτσι θα πρέπει να έχουµε κατά νου 

ότι οι σχέσεις µεταξύ της υποστήριξης και της υγείας και της λειτουργικό-τητας είναι 

πολύπλοκες.  Η επίδρασή της εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων, όπως τα 

χαρακτηριστικά του υποστηριζόµενου, ο τύπος της υποστήριξης ο οποίος 

προσφέρεται, η πηγή και η ένταση του προβλήµατος, ο βαθµός της υποστήριξης, κ.α.  

(Rhodes, 2004). 

 

5.3.3.2 Αίσθηση αντοχής 

Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται στην προσωπικότητα του ατόµου.  Η αίσθη-ση αυτή 

περιλαµβάνει τρία χαρακτηριστικά:  α) αίσθηση ελέγχου επί του περιβάλ-λοντος  β) 

τάση για ανάµειξη και δηµιουργική ενασχόληση και δέσµευση µε πράγµατα και 

δραστηριότητες και  γ) µια τάση για αντιµετώπιση των δυσκολιών ως πρόκληση 

µάλλον, παρά σαν απειλή.  Η αίσθηση αντοχής καθιστά το άτοµο ανθεκτικό έναντι των 

δυσκολιών της ζωής και πιο υγιές.  (Καραδήµας, 2004). 

 

5.3.3.3 Η αίσθηση ελέγχου του περιβάλλοντος 

Ο Thompson (1981) όρισε τον έλεγχο ως την πεποίθηση ότι κάποιος κατέχει την 

ικανότητα να αντιδράσει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επηρεάσει την έκβαση ενός 

γεγονότος.  Από τον παραπάνω ορισµό προκύπτει ότι ο έλεγχος ή η άσκησή του είναι 

µια πεποίθηση ένα γνωστικό σχήµα του ατόµου και όχι κατ’ ανάγκη µια πραγµατική 

δυνατότητα. 

Συνεχίζοντας ο Thompson (1981) µίλησε για τέσσερα είδη ελέγχου:  έλεγχο στο 

επίπεδο συµπεριφοράς, στο γνωστικό επίπεδο, στο επίπεδο των πληροφοριών και σε 
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αναδροµικό επίπεδο, το οποίο αναφέρεται σε πεποιθήσεις για τα αίτια των 

παρελθόντων γεγονότων. 

Μια εξίσου σηµαντική συµβολή στο θέµα της άσκησης ελέγχου είναι εκείνη του Rotter.  

O Rotter (1966) κάνει διάκριση µεταξύ ενδοπροσωπικού και εξωπροσω-πικού ελέγχου.  

Ο ενδοπροσωπικός έλεγχος αναφέρεται σε µια γενικευµένη πεποίθη-ση του ατόµου ότι 

ο εαυτός είναι υπαίτιος όλων όσων συµβαίνουν στο άτοµο, ενώ ο εξωπροσωπικός 

έλεγχος αναφέρεται σε µια γενικευµένη πεποίθηση ότι φαινόµενα πέραν του εαυτού 

(π.χ. µοίρα, Θεός) ευθύνονται για ό,τι καλό ή κακό συµβαίνει στο άτοµο. 

Ανεξάρτητα το είδος του ελέγχου που τα άτοµα πιστεύουν ότι ασκούν, ποικίλες 

έρευνες έχουν δείξει ότι όσο αυξάνει η πεποίθηση του ατόµου ότι ασκεί κάποιο είδος 

ελέγχου στο περιβάλλον του τόσο περισσότερο µπορεί ν’ αντέξει διάφορα στρεσογόνα 

ερεθίσµατα.  Μια εξήγηση της παραπάνω θέσης είναι ότι η ασθένεια υπενθυµίζει στο 

άτοµο ότι η φυσιολογική λειτουργία του σώµατος και πνεύµατος βρίσκονται στο 

επίκεντρο της κοινωνικής δράσης και αλληλεπίδρασης.  Από αυτή την άποψη, η µελέτη 

της ασθένειας διευκρινίζει τη σχέση της αλληλεπί-δρασης ανάµεσα στο σώµα, το 

άτοµο και την κοινωνία.  Όταν το άτοµο δεν µπορεί να βασιστεί στο σώµα του ότι θα 

λειτουργήσει «φυσιολογικά», τότε η αλληλεπίδρασή του µε τον κοινωνικό περίγυρο 

γίνεται επικίνδυνη.  Η εξάρτησή του από τους άλλους µπορεί να αυξηθεί, και αυτό 

µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να απειλείται η αίσθηση του εαυτού.  (Nettleton, 2002). 

Πιστεύεται γενικά ότι η αίσθηση ελέγχου µειώνει το στρες, ενώ η έλλειψή της το 

αυξάνει.  Κατά τη γνωστική θεωρία ο προσωπικός έλεγχος είναι µια γενική προσδοκία.  

(Παπακώστας, 1994).  Οι προσδοκίες όµως είναι γνωστικές δοµές βασισµένες στην 

παρελθούσα εµπειρία, που λειτουργώντας προβλεπτικά προετοιµά-ζουν το άτοµο γι’ 

αυτό που επίκειται. 
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5.3.3.4 Προσδοκίες αυτοαποτελεσµατικότητας 

Κατά τον Baudura (1982) οι προσδοκίες αυτοαποτελεσµατικότητας αναφέ-ρονται σε 

αξιολογήσεις που κάνει το άτοµο για το πόσο καλά µπορεί να εκτελέσει µια πράξη που 

απαιτείται προκειµένου να αντιµετωπίσει µελλοντικές καταστάσεις. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτοαποτελεσµατικότητας, το άγχος ορίζεται ως η κατάσταση 

προσδοκίας για πιθανά αρνητικά γεγονότα.  Η προσδοκία της µειωµένης 

αυτοαποτελεσµατικότητας γίνεται αντιληπτή ως γνωστική δοµή από µόνη της, κάτι 

που έχει ως αντίκτυπο στη διαδικασία ενεργοποίησης του άγχους (Baudura 1977, 

1988).  Σε µια απαιτητική ή απειλητική κατάσταση το άτοµο µε χαµηλή αυτοαποτε-

λεσµατικότητα ασχολείται µε τις ελλείψεις του, φαντάζεται σενάρια αποτυχίας, 

αποπροσανατολίζει την προσοχή του από το επιτελούµενο έργο µε σκέψεις για πιθανές 

αρνητικές συνέπειες.  Αντίθετα, τα άτοµα µε υψηλή αυτοαποτελεσµατικότη-τα δεν 

έχουν αµφιβολίες για τον εαυτό τους και οραµατίζονται σενάρια επιτυχίας, τα οποία 

ενισχύουν την αποτελεσµατική χρήση των δεξιοτήτων τους για την επίλυση 

προβληµάτων.  (Καφέτσιος, 2004). 

Ο Baudura (1988) θεωρεί ότι υπάρχει µια αλληλεπιδραστική α-συµµετρική σχέση 

ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη αυτοαποτελεσµατικότητα και την εγρήγορση του 

άγχους, µε τον πρώτο παράγοντα να έχει µεγαλύτερη επίδραση.  Αυτή η προσέγγιση 

βρίσκεται σε συµφωνία µε την υπόθεση ότι η ανησυχία, η γνωστική δηλαδή διάσταση 

του άγχους, είναι ο καλύτερος παράγοντας πρόβλεψης αρνητικών επιπτώσεων στη 

συµπεριφορά απ’ ότι η συναισθηµατικότητα.  Το αγχωµένο άτοµο είναι επιρρεπές στην 

επεξεργασία κυρίως αυτοκαταστροφικών ερεθισµάτων παρά πληροφοριών που είναι 

θετικές για τον εαυτό, και αντιλαµβάνεται απειλές για το Εγώ του. 

Οι προσδοκίες αυτοαποτελεσµατικότητας θεωρούνται σηµαντικές για τις διαδικασίες 

του στρες.  Οι άνθρωποι αποφεύγουν ό,τι πιστεύουν πως ξεπερνά τις ικανότητές τους 

ν’ αντιµετωπίσουν µια στρεσογόνο κατάσταση, δεσµεύονται όµως όταν πιστεύουν ότι 

µπορεί ν’ αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια στρεσογόνο κατάσταση.  Τέλος η 

αυτοαποτελεσµατικότητα παίζει σηµαντικότατο ρόλο στη διαµόρφωση συνηθειών 
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υγείας, εφόσον ρυθµίζει τη δέσµευση σε υγιεινές ή µη συµπεριφορές, καθώς και την 

εγκατάλειψή τους και αντικατάστασή τους µε άλλες.  (Baudura, 1977, 1982). 

 

5.3.3.5 Θρησκευτικότητα / Πνευµατικότητα 

Αν και οι έρευνες µέχρι στιγµής είναι συναφειακές και χωρίς ύπαρξη οµάδων ελέγχου, 

ένα θέµα που συνεχώς κερδίζει περισσότερη προσοχή σε σχέση µε την υγεία είναι 

αυτό του θρησκευτικού αισθήµατος. 

Η θρησκευτικότητα βοηθά σε ιδιαίτερα δυσχερείς καταστάσεις όπως οι χρόνιες 

ασθένειες, οι απειλές κατά της ζωής καθώς σχετίζεται µε αίσθηµα ανακούφι-σης, 

γαλήνη, ελπίδα, ανέρευση νοήµατος.  Οι παράγοντες αυτοί δρουν ίσως προληπτικά, 

πριν την έναρξη του προβληµατος, αλλά και διαχειριστικά, µετά την εµφάνιση του 

προβλήµατος.  Το όλο ζήτηµα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήζει συστηµατικής 

διερεύνησης και προσοχής, κάτι που σίγουρα θα γίνει στο άµεσο µέλλον.  (Καραδήµας, 

2004). 
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6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Για τον έλεγχο της σχέσης των score που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων µε τους υπό µελέτη παράγοντες (φύλο, ηλικία και εκπαιδευτικό επίπεδο) 

χρησιµοποιήθηκε οι µη παραµετρικοί έλεγχοι Mann-Whitney test και Kruskal-Wallis 

test. Για την κατάταξη των ερωτήσεων σε οµάδες που µετρούν παρόµοιους 

παράγοντες κινδύνου χρησιµοποιήθηκε “factor analysis”. Για τον έλεγχο της 

εσωτερικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερωτήσεων στο σύνολο αλλά και σε κάθε 

οµάδα που προέκυψε από τη “factor analysis” χρησιµοποιήθηκαν Inter-item 

correlations και ο δείκτης Cronbach's Alpha. 

Ακολούθως για τoν έλεγχο της σχέσης των score των τριών οµάδων που προέκυψαν 

από τη “factor analysis” χρησιµοποιήθηκαν οι έλεγχοι Students’ t-test και ανάλυση 

διασποράς (ANOVA) αφού έγιναν διορθώσεις κατά Bonferroni. 

Τα επίπεδα σηµαντικότητας είναι αµφίπλευρα και η στατιστική σηµαντικότητα τέθηκε 

στο 0,05. 

6.1. Περιγραφικά στοιχεία δείγµατος 

Ερωτήθηκαν 100 άτοµα εκ των οποίων το 50% ήταν άνδρες και το υπόλοιπο 50% 

γυναίκες. Η κατανοµή των ερωτηθέντων ανά ηλικιακή οµάδα φαίνεται ακολούθως: 

 Συχνότητα % 

40 - 49 
ετών 

39 39,0% 

50 - 60 
ετών 

26 26,0% 

> 60 ετών 35 35,0% 

Σύνολο 100 100,0%
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Η κατανοµή των ερωτηθέντων ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης φαίνεται 

ακολούθως: 

 Συχνότητα % 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 

26 26,0% 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

45 45,0% 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 

29 29,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Περιγραφικά στοιχεία των απαντήσεων 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγεία είναι αποτέλεσµα κοινωνικών 

παραγόντων» φαίνεται ακολούθως: 

 
Η υγεία είναι αποτέλεσµα 
κοινωνικών παραγόντων. 

 Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

37 37,0% 

Συµφωνώ 32 32,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

22 22,0% 

∆ιαφωνώ 7 7,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

2 2,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Οι δραστηριότητες µου δεν µου 

αφήνουν χρόνο για άσκηση» φαίνεται ακολούθως: 

 
Οι δραστηριότητες µου 
δεν µου αφήνουν χρόνο 
για άσκηση. 

 Συχνότητα 
% 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

4 4,0% 

Συµφωνώ 25 25,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

17 17,0% 

∆ιαφωνώ 27 27,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

27 27,0% 

Σύνολο 100 100,0% 

 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγεία µου είναι αποτέλεσµα 

συµπεριφορικών παραγόντων» φαίνεται ακολούθως: 

 

Η υγεία µου είναι 
αποτέλεσµα 
συµπεριφορικών 
παραγόντων. 

  Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

27 27,0% 

Συµφωνώ 36 36,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

23 23,0% 

∆ιαφωνώ 11 11,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

3 3,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Απ' όταν θυµάµαι τον εαυτό µου 

θυµώνω συχνά» φαίνεται ακολούθως: 

 
Απ' όταν θυµάµαι τον εαυτό 
µου θυµώνω συχνά. 

 
Συχνότη
τα 

% 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

4 4,0% 

Συµφωνώ 32 32,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

22 22,0% 

∆ιαφωνώ 28 28,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

14 14,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω σε κάποιο βαθµό τον έλεγχο για 

την υγεία µου» φαίνεται ακολούθως: 

 'Εχω σε κάποιο βαθµό τον 
έλεγχο για την υγεία µου. 

 Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

17 17,0% 

Συµφωνώ 40 40,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

32 32,0% 

∆ιαφωνώ 8 8,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

3 3,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν καπνίζω πάνω από 3 τσιγάρα την 

ηµέρα» φαίνεται ακολούθως: 

 
∆εν καπνίζω πάνω από 3 
τσιγάρα την ηµέρα. 

 Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

49 49,0% 

Συµφωνώ 13 13,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

5 5,0% 

∆ιαφωνώ 12 12,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

21 21,0% 

Σύνολο 100 100,0% 

 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Η αιτία της πάθησης µου είναι πέρα από 

τον έλεγχο µου» φαίνεται ακολούθως: 

 
Η αιτία της πάθησης µου 
είναι πέρα από τον έλεγχο 
µου. 

 Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

27 27,0% 

Συµφωνώ 22 22,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

27 27,0% 

∆ιαφωνώ 20 20,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

4 4,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Η διατροφή µου δεν περιλαµβάνει 

κορεσµένα λίπη» φαίνεται ακολούθως: 

 
Η διατροφή µου δεν 
περιλαµβάνει 
κορεσµένα λίπη. 

  Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

6 6,0% 

Συµφωνώ 23 23,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

21 21,0% 

∆ιαφωνώ 29 29,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

21 21,0% 

Σύνολο 100 100,0%

 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω πολύ λίγους φίλους» φαίνεται 

ακολούθως: 

 'Εχω πολύ λίγους φίλους. 

  Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

11 11,0% 

Συµφωνώ 28 28,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

8 8,0% 

∆ιαφωνώ 32 32,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

21 21,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Η κατανοµή των απαντήσεων στην 

ερώτηση «Η διατροφή µου περιλαµβάνει φρούτα και λαχανικά καθηµερινά» φαίνεται 

ακολούθως: 

 
Η διατροφή µου 
περιλαµβάνει φρούτα και 
λαχανικά καθηµερινά. 

  
Συχνότητα % 

Συµφωνώ απόλυτα 30 30,0% 

Συµφωνώ 42 42,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

17 17,0% 

∆ιαφωνώ 8 8,0% 

∆ιαφωνώ απόλυτα 3 3,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Νιώθω ότι είµαι µόνος-η» φαίνεται 

ακολούθως: 

 Νίωθω ότι είµαι µόνος-η 

  Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

19 19,0% 

Συµφωνώ 23 23,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

11 11,0% 

∆ιαφωνώ 27 27,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

20 20,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Πιστεύω στη µοίρα-πεπρωµένο» 

φαίνεται ακολούθως: 

 Πιστεύω στη µοίρα-
πεπρωµένο. 

 
Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

7 7,0% 

Συµφωνώ 9 9,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

18 18,0% 

∆ιαφωνώ 44 44,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

22 22,0% 

Σύνολο 100 100,0% 

 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγιεινή διατροφή είναι κάτι που µε 

απασχολεί ιδιαίτερα» φαίνεται ακολούθως: 

 Η υγιεινή διατροφή είναι κάτι 
που µε απασχολεί ιδιαίτερα. 

  
Συχνότητα % 

Συµφωνώ απόλυτα 33 33,0% 

Συµφωνώ 37 37,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

22 22,0% 

∆ιαφωνώ 7 7,0% 

∆ιαφωνώ απόλυτα 1 1,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Είµαι κλεισµένος στον εαυτό µου» 

φαίνεται ακολούθως: 

 
Είµαι κλεισµένος στον 
εαυτό µου. 

 Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

17 17,0% 

Συµφωνώ 29 29,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

9 9,0% 

∆ιαφωνώ 28 28,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

17 17,0% 

Σύνολο 100 100,0% 

 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Είναι απαραίτητο να ασκείται κανείς 

τακτικά» φαίνεται ακολούθως: 

 
Είναι απαραίτητο να 
ασκείται κανείς τακτικά. 

 Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

48 48,0% 

Συµφωνώ 50 50,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

2 2,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Οι σχέσεις µε τους συναδέλφους µου 

είναι υπηρεσιακές» φαίνεται ακολούθως: 

 
Οι σχέσεις µε τους 
συναδέλφους µου είναι 
υπηρεσιακές. 

 

  
Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

9 9,0% 

Συµφωνώ 25 25,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

39 39,0% 

∆ιαφωνώ 22 22,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

5 5,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «'Όταν θυµώνω καταπιέζω τον θυµό 

µου» φαίνεται ακολούθως: 

 
'Οταν θυµώνω 
καταπιέζω τον θυµό 
µου. 

  Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

6 6,0% 

Συµφωνώ 23 23,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

14 14,0% 

∆ιαφωνώ 39 39,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

18 18,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν υπάρχουν κίνδυνοι στον χώρο 

εργασίας µου» φαίνεται ακολούθως: 

 
∆εν υπάρχουν κίνδυνοι 
στον χώρο εργασίας 
µου. 

  Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

13 13,0% 

Συµφωνώ 16 16,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτ
ε διαφωνώ 

28 28,0% 

∆ιαφωνώ 27 27,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

16 16,0% 

Σύνολο 100 100,0% 

 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω πολλές απαιτήσεις από την 

οικογένεια µου µετά τη νόσο µου» φαίνεται ακολούθως: 

 
'Εχω πολλές απαιτήσεις από 
την οικογένεια µου µετά τη 
νόσο µου. 

  Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

13 13,0% 

Συµφωνώ 28 28,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

25 25,0% 

∆ιαφωνώ 21 21,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

13 13,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Μου αρέσουν οι κοινωνικές σχέσεις» 

φαίνεται ακολούθως: 

 
Μου αρέσουν οι κοινωνικές 
σχέσεις. 

  Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

41 41,0% 

Συµφωνώ 51 51,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

8 8,0% 

Σύνολο 100 100,0% 

 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Αισθάνοµαι ότι απειλείται η προσωπική 

µου ταυτότητα από τη νόσο» φαίνεται ακολούθως: 

 
Αισθάνοµαι ότι απειλείται η 
προσωπική µου ταυτότητα 
από τη νόσο. 

  
Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

17 17,0% 

Συµφωνώ 16 16,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

6 6,0% 

∆ιαφωνώ 27 27,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

34 34,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω δηµιουργήσει προσωπικές σχέσεις 

στο χώρο της δουλειάς µου» φαίνεται ακολούθως: 

 
'Εχω δηµιουργήσει 
προσωπικές σχέσεις στο 
χώρο της δουλειάς µου 

 
Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

11 11,0% 

Συµφωνώ 44 44,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

31 31,0% 

∆ιαφωνώ 12 12,0% 

∆ιαφωνώ απόλυτα 2 2,0% 

Σύνολο 100 100,0% 

 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι η νόσος θα επηρεάσει τις 

προσωπικές µου σχέσεις» φαίνεται ακολούθως: 

 
Θεωρώ ότι η νόσος θα 
επηρεάσει τις 
προσωπικές µου 
σχέσεις 

 Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

16 16,0% 

Συµφωνώ 18 18,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

22 22,0% 

∆ιαφωνώ 33 33,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

11 11,0% 

Σύνολο 100 100,0% 

 



Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ατόµων µε Στεφανιαία Νόσο – Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις 
 

Ρέθυµνο  2005          Σελίδα 106  

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν πιστεύω ότι η ασθένεια είναι 

αποτέλεσµα των προσωπικών επιλογών» φαίνεται ακολούθως: 

 
∆εν πιστεύω ότι η 
ασθένεια είναι αποτέλεσµα 
των προσωπικών επιλογών

  
Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

13 13,0% 

Συµφωνώ 24 24,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

21 21,0% 

∆ιαφωνώ 28 28,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

14 14,0% 

Σύνολο 100 100,0% 

 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι η νόσος θα επηρεάσει τις 

κοινωνικές µου σχέσεις» φαίνεται ακολούθως: 

 
Θεωρώ ότι η νόσος θα 
επηρεάσει τις κοινωνικές µου 
σχέσεις 

 Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

15 15,0% 

Συµφωνώ 25 25,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

25 25,0% 

∆ιαφωνώ 25 25,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

10 10,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν αισθάνοµαι ότι απειλείται η αίσθηση 

εαυτού από τη νόσο» φαίνεται ακολούθως: 

 
∆εν αισθάνοµαι ότι 
απειλείται η αίσθηση 
εαυτού από τη νόσο 

  
Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

15 15,0% 

Συµφωνώ 30 30,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

7 7,0% 

∆ιαφωνώ 25 25,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

23 23,0% 

Σύνολο 100 100,0% 

 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι µετά την εισαγωγή µου στο 

νοσοκοµείο θα αυξηθεί η εξάρτηση µου από τους άλλους» φαίνεται ακολούθως: 

 

Θεωρώ ότι µετά την 
εισαγωγή µου στο 
νοσοκοµείο θα αυξηθεί η 
εξάρτηση µου από τους 
άλλους. 

  
Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

15 15,0% 

Συµφωνώ 23 23,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

17 17,0% 

∆ιαφωνώ 35 35,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

10 10,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Επιθυµώ να συνεχίσω να αναζητώ 

ιατρική βοήθεια µετά την έξοδό µου από το νοσοκοµείο» φαίνεται ακολούθως: 

 
Επιθυµώ να συνεχίσω να αναζητώ 
ιατρική βοήθεια µετά την έξοδό 
µου από το νοσοκοµείο 

  Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

36 36,0% 

Συµφωνώ 53 53,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

7 7,0% 

∆ιαφωνώ 4 4,0% 

Σύνολο 100 100,0% 

 

Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «Επιθυµώ να συνεχίσω να συνεργάζοµαι 

µε το γιατρό µου µετά την έξοδο µου από το νοσοκοµείο» φαίνεται ακολούθως: 

 
Επιθυµώ να συνεχίσω να 
συνεργάζοµαι µε το γιατρό 
µου µετά την έξοδο µου 
από το νοσοκοµείο 

  
Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

53 53,0% 

Συµφωνώ 40 40,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

4 4,0% 

∆ιαφωνώ 3 3,0% 

Σύνολο 100 100,0% 
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Η κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν έχω πεισθεί για τη σοβαρότητα της 

κατάστασης µου» φαίνεται ακολούθως: 

 
∆εν έχω πεισθεί για τη 
σοβαρότητα της 
κατάστασης µου. 

  
Συχνότητα % 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

32 32,0% 

Συµφωνώ 34 34,0% 

Ούτε 
συµφωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

11 11,0% 

∆ιαφωνώ 9 9,0% 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

14 14,0% 

Σύνολο 100 100,0%

 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται η µέση τιµή, η τυπική απόκλιση, η διάµεση τιµή, η 

ελάχιστη και η µέγιστη τιµή για κάθε µια από τις απαντήσεις. Μεγαλύτερο score 

δηλώνει χειρότερη στάση των ερωτηθέντων: 

 
Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστ
η τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Η υγεία είναι 
αποτέλεσµα 
κοινωνικών 
παραγόντων. 

2 1 2 1 5 

Οι δραστηριότητες 
µου δεν µου αφήνουν 
χρόνο για άσκηση. 

3 1 4 1 5 

Η υγεία µου είναι 
αποτέλεσµα 
συµπεριφορικών 
παραγόντων. 

2 1 2 1 5 

Απ' όταν θυµάµαι τον 
εαυτό µου θυµώνω 
συχνά. 

3 1 3 1 5 
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Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστ
η τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

'Εχω σε κάποιο βαθµό 
τον έλεγχο για την 
υγεία µου. 

2 1 2 1 5 

∆εν καπνίζω πάνω 
από 3 τσιγάρα την 
ηµέρα. 

2 2 2 1 5 

Η αιτία της πάθησης 
µου είναι πέρα από 
τον έλεγχο µου. 

3 1 3 1 5 

Η διατροφή µου δεν 
περιλαµβάνει 
κορεσµένα λίπη. 

3 1 4 1 5 

'Εχω πολύ λίγους 
φίλους. 3 1 4 1 5 

Η διατροφή µου 
περιλαµβάνει φρούτα 
και λαχανικά 
καθηµερινά. 

2 1 2 1 5 

Νίωθω ότι είµαι 
µόνος-η 3 1 3 1 5 

Πιστεύω στη µοίρα-
πεπρωµένο. 4 1 4 1 5 

Η υγιεινή διατροφή 
είναι κάτι που µε 
απασχολεί ιδιαίτερα. 

2 1 2 1 5 

Είµαι κλεισµένος στον 
εαυτό µου. 3 1 3 1 5 

Είναι απαραίτητο να 
ασκείται κανείς 
τακτικά. 

2 1 2 1 3 

 Οι σχέσεις µε τους 
συναδέλφους µου 
είναι υπηρεσιακές. 

3 1 3 1 5 

'Οταν θυµώνω 
καταπιέζω τον θυµό 
µου. 

3 1 4 1 5 

∆εν υπάρχουν 
κίνδυνοι στον χώρο 
εργασίας µου. 

3 1 3 1 5 
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Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστ
η τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

'Εχω πολλές 
απαιτήσεις από την 
οικογένεια µου µετά 
τη νόσο µου. 

3 1 3 1 5 

Μου αρέσουν οι 
κοινωνικές σχέσεις. 2 1 2 1 3 

Αισθάνοµαι ότι 
απειλείται η 
προσωπική µου 
ταυτότητα από τη 
νόσο. 

3 2 4 1 5 

'Εχω δηµιουργήσει 
προσωπικές σχέσεις 
στο χώρο της 
δουλειάς µου 

3 1 2 1 5 

Θεωρώ ότι η νόσος θα 
επηρεάσει τις 
προσωπικές µου 
σχέσεις 

3 1 3 1 5 

∆εν πιστεύω ότι η 
ασθένεια είναι 
αποτέλεσµα των 
προσωπικών 
επιλογών 

3 1 3 1 5 

Θεωρώ ότι η νόσος θα 
επηρεάσει τις 
κοινωνικές µου 
σχέσεις 

3 1 3 1 5 

∆εν αισθάνοµαι ότι 
απειλείται η αίσθηση 
εαυτού από τη νόσο 

3 1 3 1 5 

Θεωρώ ότι µετά την 
εισαγωγή µου στο 
νοσοκοµείο θα 
αυξηθεί η εξάρτηση 
µου από τους άλλους. 

3 1 3 1 5 

Επιθυµώ να συνεχίσω 
να αναζητώ ιατρική 
βοήθεια µετά την 
έξοδό µου από το 
νοσοκοµείο 

2 1 2 1 4 
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Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστ
η τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Επιθυµώ να συνεχίσω 
να συνεργάζοµαι µε 
το γιατρό µου µετά 
την έξοδο µου από το 
νοσοκοµείο 

2 1 1 1 4 

∆εν έχω πισθεί για τη 
σοβαρότητα της 
κατάστασης µου. 

2 1 2 1 5 

 

6.2. Έλεγχος της σχέσης των απαντήσεων ανάλογα µε το φύλο 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγεία είναι 

αποτέλεσµα κοινωνικών παραγόντων» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Η υγεία είναι αποτέλεσµα 
κοινωνικών παραγόντων. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2 1 2 1 5 

Γυναίκες 2 1 2 1 4 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,070). 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Οι δραστηριότητες 

µου δεν µου αφήνουν χρόνο για άσκηση» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Οι δραστηριότητες µου δεν µου 
αφήνουν χρόνο για άσκηση. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 3 1 5 

Γυναίκες 4 1 4 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,186). 



Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ατόµων µε Στεφανιαία Νόσο – Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις 
 

Ρέθυµνο  2005          Σελίδα 113  

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγεία µου είναι 

αποτέλεσµα συµπεριφορικών παραγόντων» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται 

ακολούθως: 

Η υγεία µου είναι αποτέλεσµα 
συµπεριφορικών παραγόντων. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2 1 2 1 5 

Γυναίκες 2 1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0.198). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Απ' όταν θυµάµαι 

τον εαυτό µου θυµώνω συχνά» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Απ' όταν θυµάµαι τον εαυτό 
µου θυµώνω συχνά. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 3 1 5 

Γυναίκες 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,284). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω σε κάποιο 

βαθµό τον έλεγχο για την υγεία µου» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

'Εχω σε κάποιο βαθµό τον 
έλεγχο για την υγεία µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2 1 2 1 5 

Γυναίκες 2 1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,832). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν καπνίζω πάνω 

από 3 τσιγάρα την ηµέρα» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

∆εν καπνίζω πάνω από 3 
τσιγάρα την ηµέρα. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 2 2 1 5 

Γυναίκες 2 2 1 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,123). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η αιτία της πάθησης 

µου είναι πέρα από τον έλεγχο µου» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Η αιτία της πάθησης µου είναι 
πέρα από τον έλεγχο µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2 1 2 1 5 

Γυναίκες 3 1 3 1 5 
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Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p=0,004). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 

Άνδρες Γυναίκες

sex_code

1

2

3

4

5

Η
 α
ιτ
ία

 τ
ης

 π
άθ

ησ
ης

 µ
ου

 ε
ίν
αι

 π
έρ
α 
απ

ό 
το
ν 
έλ
εγ
χο

 µ
ου

.

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η διατροφή µου δεν 

περιλαµβάνει κορεσµένα λίπη» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Η διατροφή µου δεν 
περιλαµβάνει κορεσµένα 

λίπη. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 3 1 5 

Γυναίκες 4 1 4 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,274). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω πολύ λίγους 

φίλους» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

 

'Εχω πολύ λίγους 
φίλους. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 2 1 5 

Γυναίκες 4 1 4 1 5 

 

Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p=0,001). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 

Άνδρες Γυναίκες

sex_code

1

2

3

4

5

'Ε
χω

 π
ολ
ύ 
λί
γο
υς

 φ
ίλ
ου

ς.
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Τα περιγραφικά 

χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η διατροφή µου περιλαµβάνει 

φρούτα και λαχανικά καθηµερινά» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

 

Η διατροφή µου περιλαµβάνει 
φρούτα και λαχανικά 

καθηµερινά. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2,4 1 2 1 5 

Γυναίκες 1,8 1 2 1 5 

 

Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p=0,009). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 

 

 

Άνδρες Γυναίκες

Φύλο

1

2

3

4

5

Η
 δ
ια
τρ
οφ

ή 
µο

υ 
π
ερ
ιλ
αµ

βά
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ι φ

ρο
ύτ
α 
κα

ι λ
αχ

αν
ικ
ά 

κα
θη

µε
ρι
νά

.

64

61

57334
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Νιώθω ότι είµαι 

µόνος-η» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

 

Νίωθω ότι είµαι 
µόνος-η 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 2 1 5 

Γυναίκες 4 1 4 1 5 

 

Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p=0,001). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 

 

Άνδρες Γυναίκες

sex_code

1

2

3

4

5

Ν
ίω
θω

 ό
τι

 ε
ίµ
αι

 µ
όν
ος

-η
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Πιστεύω στη µοίρα-

πεπρωµένο» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Πιστεύω στη µοίρα-
πεπρωµένο. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 4 1 5 

Γυναίκες 4 1 4 2 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,152). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγιεινή διατροφή 

είναι κάτι που µε απασχολεί ιδιαίτερα» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Η υγιεινή διατροφή είναι κάτι 
που µε απασχολεί ιδιαίτερα. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2 1 2 1 5 

Γυναίκες 2 1 2 1 4 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,271). 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Είµαι κλεισµένος 

στον εαυτό µου» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Είµαι κλεισµένος στον 
εαυτό µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2 1 2 1 5 

Γυναίκες 4 1 4 1 5 
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Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p<0,001). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 

Άνδρες Γυναίκες

sex_code

1

2

3

4

5

Ε
ίµ
αι

 κ
λε
ισ

µέ
νο
ς 
στ
ον

 ε
αυ

τό
 µ
ου

.

74

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Είναι απαραίτητο να 

ασκείται κανείς τακτικά» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Είναι απαραίτητο να 
ασκείται κανείς τακτικά. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2 1 2 1 3 

Γυναίκες 2 1 2 1 3 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,699). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Οι σχέσεις µε τους 

συναδέλφους µου είναι υπηρεσιακές» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

 Οι σχέσεις µε τους 
συναδέλφους µου είναι 

υπηρεσιακές. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2,7 1 3 1 5 

Γυναίκες 3,1 1 3 1 5 

 

Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p=0,002). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 

 

Άνδρες Γυναίκες

sex_code

1

2

3

4

5
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78 56
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Όταν θυµώνω 

καταπιέζω τον θυµό µου» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

'Οταν θυµώνω καταπιέζω 
τον θυµό µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 4 1 5 

Γυναίκες 4 1 4 2 5 

 

Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p=0,006). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 

 

Άνδρες Γυναίκες

sex_code
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν υπάρχουν 

κίνδυνοι στον χώρο εργασίας µου» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

∆εν υπάρχουν κίνδυνοι 
στον χώρο εργασίας µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 3 1 5 

Γυναίκες 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,831). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω πολλές 

απαιτήσεις από την οικογένεια µου µετά τη νόσο µου» » ανάλογα µε το φύλο 

φαίνονται ακολούθως: 

'Εχω πολλές απαιτήσεις από 
την οικογένεια µου µετά τη 

νόσο µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 2 1 5 

Γυναίκες 3 1 4 1 5 

 

Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p<0,001). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 
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Άνδρες Γυναίκες

sex_code

1

2

3

4

5

'Ε
χω

 π
ολ
λέ
ς 
απ

αι
τή
σε
ις

 α
π
ό 
τη
ν 
οι
κο
γέ
νε
ια

 µ
ου

 µ
ετ
ά 
τη

 
νό
σο

 µ
ου

.

50

4440

39

2

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Μου αρέσουν οι 

κοινωνικές σχέσεις» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως:¨ 

Μου αρέσουν οι 
κοινωνικές σχέσεις. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2 1 2 1 3 

Γυναίκες 2 1 2 1 3 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,110). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Αισθάνοµαι ότι 

απειλείται η προσωπική µου ταυτότητα από τη νόσο» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται 

ακολούθως: 

Αισθάνοµαι ότι απειλείται η 
προσωπική µου ταυτότητα από 

τη νόσο. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 2 3 1 5 

Γυναίκες 4 1 5 1 5 

 

Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p<0,001). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 

 

Άνδρες Γυναίκες

sex_code
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62 61
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω δηµιουργήσει 

προσωπικές σχέσεις στο χώρο της δουλειάς µου» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται 

ακολούθως: 

'Εχω δηµιουργήσει προσωπικές 
σχέσεις στο χώρο της δουλειάς 

µου 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2 1 2 1 5 

Γυναίκες 3 1 3 1 4 

 

Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p=0,01). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι η νόσος 

θα επηρεάσει τις προσωπικές µου σχέσεις» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Θεωρώ ότι η νόσος θα 
επηρεάσει τις προσωπικές µου 

σχέσεις 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 3 1 5 

Γυναίκες 3 1 4 1 5 

 

Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p=0,001). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 

Άνδρες Γυναίκες
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν πιστεύω ότι η 

ασθένεια είναι αποτέλεσµα των προσωπικών επιλογών» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται 

ακολούθως: 

∆εν πιστεύω ότι η ασθένεια 
είναι αποτέλεσµα των 
προσωπικών επιλογών 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 3 1 5 

Γυναίκες 
3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,564). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι η νόσος 

θα επηρεάσει τις κοινωνικές µου σχέσεις» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Θεωρώ ότι η νόσος θα 
επηρεάσει τις κοινωνικές µου 

σχέσεις 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 2 1 5 

Γυναίκες 3 1 3 1 5 

 

Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney test, p=0,003). Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο score. 
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Άνδρες Γυναίκες

Φύλο
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν αισθάνοµαι ότι 

απειλείται η αίσθηση εαυτού από τη νόσο» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

∆εν αισθάνοµαι ότι απειλείται 
η αίσθηση εαυτού από τη 

νόσο 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 3 1 5 

Γυναίκες 3 2 4 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,522). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι µετά την 

εισαγωγή µου στο νοσοκοµείο θα αυξηθεί η εξάρτηση µου από τους άλλους» ανάλογα 

µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Θεωρώ ότι µετά την εισαγωγή 
µου στο νοσοκοµείο θα αυξηθεί η 
εξάρτηση µου από τους άλλους. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 3 1 3 1 5 

Γυναίκες 3 1 4 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,522). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Επιθυµώ να 

συνεχίσω να αναζητώ ιατρική βοήθεια µετά την έξοδό µου από το νοσοκοµείο» 

ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Επιθυµώ να συνεχίσω να 
αναζητώ ιατρική βοήθεια µετά 

την έξοδό µου από το 
νοσοκοµείο 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 
2 1 2 1 4 

Γυναίκες 
2 1 2 1 4 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,283). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Επιθυµώ να 

συνεχίσω να συνεργάζοµαι µε το γιατρό µου µετά την έξοδο µου από το νοσοκοµείο» 

ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

Επιθυµώ να συνεχίσω να 
συνεργάζοµαι µε το γιατρό µου 

µετά την έξοδο µου από το 
νοσοκοµείο 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 2 1 1 1 4 

Γυναίκες 2 1 2 1 4 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,638). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν έχω πεισθεί για 

τη σοβαρότητα της κατάστασης µου» ανάλογα µε το φύλο φαίνονται ακολούθως: 

∆εν έχω πεισθεί για τη 
σοβαρότητα της κατάστασης 

µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Άνδρες 
3 

1 2 1 5 

Γυναίκες 
2 

1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (Mann-Whitney test, p=0,075). 

 



Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ατόµων µε Στεφανιαία Νόσο – Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις 
 

Ρέθυµνο  2005          Σελίδα 132  

6.3. Έλεγχος της σχέσης των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγεία είναι 

αποτέλεσµα κοινωνικών παραγόντων» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

Η υγεία είναι 
αποτέλεσµα 
κοινωνικών 
παραγόντων 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 
ετών 2 1 2 1 5 

50 - 60 
ετών 2 1 2 1 4 

Ηλικία 

> 60 ετών 2 1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,396). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Οι δραστηριότητες 

µου δεν µου αφήνουν χρόνο για άσκηση» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

Οι δραστηριότητες µου δεν 
µου αφήνουν χρόνο για 

άσκηση 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 4 1 4 1 5 

  

50 - 60 ετών 
3 1 3 2 5 Ηλικία 

  

> 60 ετών 
3 1 3 1 5 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,281). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγεία µου είναι 

αποτέλεσµα συµπεριφορικών παραγόντων» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

Η υγεία µου είναι αποτέλεσµα 
συµπεριφορικών παραγόντων. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 2 1 2 1 5 

50 - 60 ετών 2 1 2 1 4 Ηλικία 

> 60 ετών 2 1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,844). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Απ' όταν θυµάµαι 

τον εαυτό µου θυµώνω συχνά» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

Απ' όταν θυµάµαι τον εαυτό 
µου θυµώνω συχνά. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 3 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 3 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 4 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,242). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω σε κάποιο 

βαθµό τον έλεγχο για την υγεία µου» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

'Εχω σε κάποιο βαθµό τον 
έλεγχο για την υγεία µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 3 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 3 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 2 1 2 1 5 

 

Yπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,002). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν καπνίζω πάνω 

από 3 τσιγάρα την ηµέρα» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

∆εν καπνίζω πάνω από 3 
τσιγάρα την ηµέρα. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 2 1 1 1 5 

50 - 60 ετών 2 2 2 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 2 4 1 5 

 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p<0,001). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η αιτία της πάθησης 

µου είναι πέρα από τον έλεγχο µου» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

Η αιτία της πάθησης µου είναι 
πέρα από τον έλεγχο µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 3 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 3 1 4 Ηλικία 

> 60 ετών 2 1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,178). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η διατροφή µου δεν 

περιλαµβάνει κορεσµένα λίπη» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

Η διατροφή µου δεν 
περιλαµβάνει κορεσµένα 

λίπη. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 3 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 3 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 4 1 4 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,100). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω πολύ λίγους 

φίλους» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

'Εχω πολύ λίγους 
φίλους. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 
ετών 3 1 4 1 5 

50 - 60 
ετών 3 1 3 1 5 

Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 4 1 5 
 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,411). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Τα περιγραφικά 

χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η διατροφή µου περιλαµβάνει 

φρούτα και λαχανικά καθηµερινά» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

Η διατροφή µου περιλαµβάνει 
φρούτα και λαχανικά 

καθηµερινά. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 2 1 2 1 5 

50 - 60 ετών 2 1 2 1 4 Ηλικία 

> 60 ετών 2 1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,06). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Νιώθω ότι είµαι 

µόνος-η» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

Νίωθω ότι είµαι 
µόνος-η 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 
ετών 3 1 4 1 5 

50 - 60 
ετών 3 1 3 1 5 

Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 3 1 5 
 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,651). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Πιστεύω στη µοίρα-

πεπρωµένο» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

Πιστεύω στη µοίρα-
πεπρωµένο. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 4 1 4 2 5 

50 - 60 ετών 3 1 3 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 4 1 4 1 5 

 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,003). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγιεινή διατροφή 

είναι κάτι που µε απασχολεί ιδιαίτερα» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

Η υγιεινή διατροφή είναι κάτι 
που µε απασχολεί ιδιαίτερα. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 2 1 2 1 4 

50 - 60 ετών 2 1 2 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 2 1 2 1 4 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,124). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Είµαι κλεισµένος 

στον εαυτό µου» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

Είµαι κλεισµένος στον 
εαυτό µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 4 1 4 1 5 

50 - 60 ετών 3 2 2 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 2 1 5 

 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,008). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Είναι απαραίτητο να 

ασκείται κανείς τακτικά» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

Είναι απαραίτητο να 
ασκείται κανείς τακτικά. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 2 1 2 1 2 

50 - 60 ετών 2 1 2 1 2 Ηλικία 

> 60 ετών 2 1 2 1 3 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,939). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Οι σχέσεις µε τους 

συναδέλφους µου είναι υπηρεσιακές» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

 Οι σχέσεις µε τους 
συναδέλφους µου είναι 

υπηρεσιακές. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 3 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 2 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,138). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Όταν θυµώνω 

καταπιέζω τον θυµό µου» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

'Οταν θυµώνω καταπιέζω 
τον θυµό µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 4 1 4 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 4 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 3 1 5 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,06). 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν υπάρχουν 

κίνδυνοι στον χώρο εργασίας µου» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

∆εν υπάρχουν κίνδυνοι στον 
χώρο εργασίας µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 4 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 3 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,107). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω πολλές 

απαιτήσεις από την οικογένεια µου µετά τη νόσο µου» » ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

'Εχω πολλές απαιτήσεις από 
την οικογένεια µου µετά τη 

νόσο µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 3 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 3 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,535). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Μου αρέσουν οι 

κοινωνικές σχέσεις» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

Μου αρέσουν οι 
κοινωνικές σχέσεις. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 
2 1 2 1 3 

50 - 60 ετών 
2 1 2 1 3 

Ηλικία 

> 60 ετών 
2 1 1 1 3 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,488). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Αισθάνοµαι ότι 

απειλείται η προσωπική µου ταυτότητα από τη νόσο» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα 

φαίνονται ακολούθως: 

Αισθάνοµαι ότι απειλείται η 
προσωπική µου ταυτότητα από 

τη νόσο. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 4 1 4 1 5 

50 - 60 ετών 4 2 4 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 2 3 1 5 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,617). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω δηµιουργήσει 

προσωπικές σχέσεις στο χώρο της δουλειάς µου» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα 

φαίνονται ακολούθως: 

'Εχω δηµιουργήσει προσωπικές 
σχέσεις στο χώρο της δουλειάς 

µου 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 2 1 2 1 4 

50 - 60 ετών 2 1 2 1 4 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,782). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι η νόσος 

θα επηρεάσει τις προσωπικές µου σχέσεις» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

Θεωρώ ότι η νόσος θα 
επηρεάσει τις προσωπικές µου 

σχέσεις 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 4 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 4 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,568). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν πιστεύω ότι η 

ασθένεια είναι αποτέλεσµα των προσωπικών επιλογών» ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

∆εν πιστεύω ότι η ασθένεια 
είναι αποτέλεσµα των 
προσωπικών επιλογών 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 4 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 3 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 3 1 5 
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∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,277). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι η νόσος 

θα επηρεάσει τις κοινωνικές µου σχέσεις» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

Θεωρώ ότι η νόσος θα 
επηρεάσει τις κοινωνικές µου 

σχέσεις 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 3 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 2 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,06). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν αισθάνοµαι ότι 

απειλείται η αίσθηση εαυτού από τη νόσο» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

∆εν αισθάνοµαι ότι απειλείται 
η αίσθηση εαυτού από τη νόσο 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 4 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 2 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 4 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,211). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι µετά την 

εισαγωγή µου στο νοσοκοµείο θα αυξηθεί η εξάρτηση µου από τους άλλους» ανάλογα 

µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

Θεωρώ ότι µετά την εισαγωγή µου 
στο νοσοκοµείο θα αυξηθεί η 
εξάρτηση µου από τους άλλους. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 3 1 4 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 4 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 3 1 3 1 5 

 



Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ατόµων µε Στεφανιαία Νόσο – Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις 
 

Ρέθυµνο  2005          Σελίδα 148  

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,632). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Επιθυµώ να 

συνεχίσω να αναζητώ ιατρική βοήθεια µετά την έξοδό µου από το νοσοκοµείο» 

ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

Επιθυµώ να συνεχίσω να αναζητώ 
ιατρική βοήθεια µετά την έξοδό 

µου από το νοσοκοµείο 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 2 1 2 1 4 

50 - 60 ετών 2 1 2 1 4 Ηλικία 

> 60 ετών 2 1 1 1 3 

 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,007). 
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40 - 49 ετών 50 - 60 ετών > 60 ετών
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Επιθυµώ να 

συνεχίσω να συνεργάζοµαι µε το γιατρό µου µετά την έξοδο µου από το νοσοκοµείο» 

ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται ακολούθως: 

Επιθυµώ να συνεχίσω να 
συνεργάζοµαι µε το γιατρό µου 

µετά την έξοδο µου από το 
νοσοκοµείο 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 2 1 1 1 4 

50 - 60 ετών 2 1 2 1 3 Ηλικία 

> 60 ετών 1 1 1 1 3 
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∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,424). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν έχω πεισθεί για 

τη σοβαρότητα της κατάστασης µου» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα φαίνονται 

ακολούθως: 

∆εν έχω πισθεί για τη 
σοβαρότητα της κατάστασης 

µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

40 - 49 ετών 2 1 2 1 5 

50 - 60 ετών 3 1 2 1 5 Ηλικία 

> 60 ετών 2 1 2 1 5 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε την ηλικιακή 

οµάδα (Kruskal-Wallis test, p=0,609). 

6.4. Έλεγχος της σχέσης των απαντήσεων ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγεία είναι 

αποτέλεσµα κοινωνικών παραγόντων» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο 

φαίνονται ακολούθως: 

Η υγεία είναι αποτέλεσµα 
κοινωνικών παραγόντων. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 

2 1 2 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

2 1 2 1 4 Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 

2 1 2 1 5 
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∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,571). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Οι 

δραστηριότητες µου δεν µου αφήνουν χρόνο για άσκηση» ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Οι δραστηριότητες µου δεν µου 
αφήνουν χρόνο για άσκηση. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 

3 1 4 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 4 1 5 Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 

4 1 4 2 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,986). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγεία µου είναι 

αποτέλεσµα συµπεριφορικών παραγόντων» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο 

φαίνονται ακολούθως: 

Η υγεία µου είναι αποτέλεσµα 
συµπεριφορικών παραγόντων. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 2 1 3 1 4 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

2 1 2 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 2 1 2 1 4 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,185). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Απ' όταν 

θυµάµαι τον εαυτό µου θυµώνω συχνά» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο 

φαίνονται ακολούθως: 

Απ' όταν θυµάµαι τον εαυτό µου 
θυµώνω συχνά. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 

3 1 3 2 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 3 1 5 Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 

3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,331). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω σε κάποιο 

βαθµό τον έλεγχο για την υγεία µου» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο 

φαίνονται ακολούθως: 

'Εχω σε κάποιο βαθµό τον έλεγχο 
για την υγεία µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 3 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

2 1 2 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 2 1 2 1 4 

 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,004). 

 

Απόφοιτοι ∆ηµοτικού Απόφοιτοι Γυµνασίου - 
Λυκείου

Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν καπνίζω 

πάνω από 3 τσιγάρα την ηµέρα» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται 

ακολούθως: 

∆εν καπνίζω πάνω από 3 τσιγάρα 
την ηµέρα. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 2 2 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

2 2 1 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 2 2 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,632). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η αιτία της 

πάθησης µου είναι πέρα από τον έλεγχο µου» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο 

φαίνονται ακολούθως: 

Η αιτία της πάθησης µου είναι 
πέρα από τον έλεγχο µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 2 1 2 1 4 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 3 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,101). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η διατροφή µου 

δεν περιλαµβάνει κορεσµένα λίπη» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται 

ακολούθως: 

Η διατροφή µου δεν 
περιλαµβάνει κορεσµένα λίπη. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 4 1 4 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 3 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 4 2 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,379). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω πολύ 

λίγους φίλους» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

'Εχω πολύ λίγους φίλους. 
Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 

3 1 4 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 4 1 5 Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 

3 1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,128). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Τα περιγραφικά 

χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η διατροφή µου περιλαµβάνει 

φρούτα και λαχανικά καθηµερινά» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται 

ακολούθως: 

Η διατροφή µου περιλαµβάνει 
φρούτα και λαχανικά καθηµερινά. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 2 1 2 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

2 1 2 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 2 1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,278). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Νιώθω ότι είµαι 

µόνος-η» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Νίωθω ότι είµαι µόνος-η 
Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 4 1 4 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 2 3 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 3 1 5 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,133). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Πιστεύω στη 

µοίρα-πεπρωµένο» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Πιστεύω στη µοίρα-πεπρωµένο. 
Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 4 1 4 2 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

4 1 4 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,205). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Η υγιεινή 

διατροφή είναι κάτι που µε απασχολεί ιδιαίτερα» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό 

επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Η υγιεινή διατροφή είναι κάτι που 
µε απασχολεί ιδιαίτερα. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 2 1 2 1 3 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

2 1 2 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 2 1 2 1 4 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,06). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Είµαι κλεισµένος 

στον εαυτό µου» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Είµαι κλεισµένος στον εαυτό µου. 
Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 4 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 4 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,582). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Είναι απαραίτητο 

να ασκείται κανείς τακτικά» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται 

ακολούθως: 

Είναι απαραίτητο να ασκείται 
κανείς τακτικά. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 2 1 2 1 3 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

2 1 1 1 3 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 1 1 1 1 2 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,09). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Οι σχέσεις µε 

τους συναδέλφους µου είναι υπηρεσιακές» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο 

φαίνονται ακολούθως: 

Οι σχέσεις µε τους συναδέλφους 
µου είναι υπηρεσιακές. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 3 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 3 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,898). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Όταν θυµώνω 

καταπιέζω τον θυµό µου» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται 

ακολούθως: 

'Οταν θυµώνω καταπιέζω τον 
θυµό µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 4 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 4 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 4 2 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,960). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν υπάρχουν 

κίνδυνοι στον χώρο εργασίας µου» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται 

ακολούθως: 

∆εν υπάρχουν κίνδυνοι στον 
χώρο εργασίας µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 3 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 3 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,657). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω πολλές 

απαιτήσεις από την οικογένεια µου µετά τη νόσο µου» » ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

'Εχω πολλές απαιτήσεις από την 
οικογένεια µου µετά τη νόσο µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 3 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 3 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,818). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Μου αρέσουν οι 

κοινωνικές σχέσεις» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Μου αρέσουν οι κοινωνικές 
σχέσεις. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 2 1 2 1 3 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

2 1 2 1 3 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 2 1 2 1 3 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,219). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Αισθάνοµαι ότι 

απειλείται η προσωπική µου ταυτότητα από τη νόσο» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό 

επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Αισθάνοµαι ότι απειλείται η 
προσωπική µου ταυτότητα από τη 

νόσο. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 2 4 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 2 4 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 4 1 4 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,381). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «'Έχω 

δηµιουργήσει προσωπικές σχέσεις στο χώρο της δουλειάς µου» ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

'Εχω δηµιουργήσει προσωπικές 
σχέσεις στο χώρο της δουλειάς 

µου 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 3 1 4 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 2 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 2 1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,437). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι η 

νόσος θα επηρεάσει τις προσωπικές µου σχέσεις» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό 

επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Θεωρώ ότι η νόσος θα επηρεάσει 
τις προσωπικές µου σχέσεις 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 4 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 3 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,601). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν πιστεύω ότι 

η ασθένεια είναι αποτέλεσµα των προσωπικών επιλογών» ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

∆εν πιστεύω ότι η ασθένεια είναι 
αποτέλεσµα των προσωπικών 

επιλογών 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 3 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 3 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 4 1 4 2 5 

 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,004). 

 

Απόφοιτοι ∆ηµοτικού Απόφοιτοι Γυµνασίου - 
Λυκείου

Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ

Εκπαιδευτικό επίπεδο
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι η 

νόσος θα επηρεάσει τις κοινωνικές µου σχέσεις» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό 

επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Θεωρώ ότι η νόσος θα επηρεάσει 
τις κοινωνικές µου σχέσεις 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 3 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 3 1 5 

Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 3 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,800). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν αισθάνοµαι 

ότι απειλείται η αίσθηση εαυτού από τη νόσο» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο 

φαίνονται ακολούθως: 

∆εν αισθάνοµαι ότι απειλείται η 
αίσθηση εαυτού από τη νόσο 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 4 1 4 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 3 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 2 1 5 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,082). 



Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ατόµων µε Στεφανιαία Νόσο – Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις 
 

Ρέθυµνο  2005          Σελίδα 165  

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρώ ότι µετά 

την εισαγωγή µου στο νοσοκοµείο θα αυξηθεί η εξάρτηση µου από τους άλλους» 

ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Θεωρώ ότι µετά την εισαγωγή µου 
στο νοσοκοµείο θα αυξηθεί η 
εξάρτηση µου από τους άλλους. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 4 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

3 1 2 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 3 1 3 1 5 

 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,033). 
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Απόφοιτοι ∆ηµοτικού Απόφοιτοι Γυµνασίου - 
Λυκείου

Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ

Εκπαιδευτικό επίπεδο
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Επιθυµώ να 

συνεχίσω να αναζητώ ιατρική βοήθεια µετά την έξοδό µου από το νοσοκοµείο» 

ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Επιθυµώ να συνεχίσω να αναζητώ 
ιατρική βοήθεια µετά την έξοδό µου 

από το νοσοκοµείο 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 2 1 2 1 3 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

2 1 2 1 4 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 2 1 2 1 4 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,136). 
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Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «Επιθυµώ να 

συνεχίσω να συνεργάζοµαι µε το γιατρό µου µετά την έξοδο µου από το 

νοσοκοµείο» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνονται ακολούθως: 

Επιθυµώ να συνεχίσω να 
συνεργάζοµαι µε το γιατρό µου µετά 
την έξοδο µου από το νοσοκοµείο 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 1 1 1 1 3 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

2 1 2 1 4 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 1 1 1 1 2 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,482). 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στην ερώτηση «∆εν έχω πεισθεί 

για τη σοβαρότητα της κατάστασης µου» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο 

φαίνονται ακολούθως: 

∆εν έχω πισθεί για τη 
σοβαρότητα της κατάστασης µου. 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

∆ιάµεση 
τιµή 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 3 1 2 1 5 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

2 1 2 1 5 
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - 
ΑΕΙ 2 1 2 1 5 
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∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στα score των απαντήσεων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis test, p=0,775). 

 

6.5. “Factor analysis” των ερωτήσεων 

Έγινε “Factor analysis” των 30 ερωτήσεων µε σκοπό τη δηµιουργία οµάδων 

ερωτήσεων που συσχετίζονται. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης η οποία αποκάλυψε τρεις factors. 

 

        Factor Loadings 

    Variable |      1          2          3    Uniqueness 

    ---------+------------------------------------------- 

          q1 |  -0.23068    0.59028   -0.28199    0.51883 

          q2 |  -0.04696   -0.47093    0.26803    0.70418 

          q3 |  -0.18583    0.56373   -0.40681    0.48218 

          q4 |   0.00694   -0.44724    0.13740    0.95939 

          q5 |  -0.25692    0.37609    0.48246    0.64628 

          q6 |  -0.10547   -0.15769   -0.48246    0.93072 

          q7 |   0.11837    0.43407    0.19617    0.89272 

          q8 |   0.20746   -0.10412   -0.47416    0.72129 

          q9 |   0.43827   -0.05432   -0.18019    0.77250 

         q10 |  -0.46359    0.22568    0.49450    0.48962 
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         q11 |   0.70723   -0.19445   -0.01442    0.46181 

         q12 |   0.43842    0.21581   -0.04672    0.75903 

         q13 |  -0.41199    0.21786    0.49217    0.62901 

         q14 |   0.72180    0.07182    0.04333    0.47197 

         q15 |  -0.13248    0.35760    0.43137    0.83732 

         q16 |   0.41316    0.07128    0.21232    0.85177 

         q17 |   0.25565   -0.44336    0.09144    0.90573 

         q18 |   0.09389    0.44889    0.09611    0.78044 

         q19 |   0.66533    0.14603    0.16870    0.50755 

         q20 |   0.21147    0.52660   -0.11504    0.66474 

         q21 |   0.58587    0.08653    0.31646    0.54913 

         q22 |   0.10945    0.42420   -0.26390    0.86812 

         q23 |   0.64427    0.15584    0.24569    0.50026 

         q24 |  -0.07415   -0.40972    0.02999    0.98156 

         q25 |   0.51631    0.24795   -0.05499    0.66892 

         q26 |   0.47351    0.03997   -0.17900    0.96096 

         q27 |   0.55323    0.20851    0.19960    0.61062 

         q28 |  -0.44231    0.21039    0.10171    0.74975 

         q29 |  -0.47953    0.08102    0.04496    0.91328 

         q30 |   0.00341   -0.11061    0.40384    0.89544 
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Η ερώτηση κατατάσσεται στον factor ανάλογα µε το µεγαλύτερο score κατά απόλυτη 

τιµή που έχει. Η κατάταξη καθώς και η ονοµασία της κάθε οµάδας ερωτήσεων 

φαίνεται ακολούθως: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

 

 

Κοινωνική υποστήριξη και 
αίσθηµα ελέγχου του 
περιβάλλοντος 

 

 

Κοινωνικοί-ψυχολογικοί 
παράγοντες για στεφανιαία 

νόσο 

Κλασσικοί παράγοντες 
κινδύνου 

 

 

 

'Εχω πολύ λίγους φίλους. 

 

 

Η υγεία είναι αποτέλεσµα 
κοινωνικών παραγόντων. 

'Εχω σε κάποιο βαθµό τον 
έλεγχο για την υγεία µου. 

Νιώθω ότι είµαι µόνος-η 

 

 

Οι δραστηριότητες µου δεν 
µου αφήνουν χρόνο για 

άσκηση. 
∆εν καπνίζω πάνω από 3 
τσιγάρα την ηµέρα. 

Πιστεύω στη µοίρα-
πεπρωµένο. 

 

 

Η υγεία µου είναι αποτέλεσµα 
συµπεριφορικών παραγόντων. 

 

 

Η διατροφή µου δεν 
περιλαµβάνει κορεσµένα λίπη. 

 

 

Είµαι κλεισµένος στον εαυτό 
µου. 

 

 

Απ' όταν θυµάµαι τον εαυτό 
µου θυµώνω συχνά. 

 

 

Η διατροφή µου περιλαµβάνει 
φρούτα και λαχανικά 

καθηµερινά. 

Οι σχέσεις µε τους 
συναδέλφους µου είναι 

υπηρεσιακές. 

 

 

 

Η αιτία της πάθησης µου είναι 
πέρα από τον έλεγχο µου. 

 

 

Η υγιεινή διατροφή είναι κάτι 
που µε απασχολεί ιδιαίτερα. 

 

 

Έχω πολλές απαιτήσεις από 
την οικογένεια µου µετά τη 

νόσο µου. 

 

 

'Όταν θυµώνω καταπιέζω τον 
θυµό µου. 

 

 

Είναι απαραίτητο να ασκείται 
κανείς τακτικά. 

Αισθάνοµαι ότι απειλείται η 
προσωπική µου ταυτότητα 

από τη νόσο. 

 

 

∆εν υπάρχουν κίνδυνοι στον 

 

 

∆εν έχω πεισθεί για τη 



Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ατόµων µε Στεφανιαία Νόσο – Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις 
 

Ρέθυµνο  2005          Σελίδα 171  

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

 χώρο εργασίας µου. σοβαρότητα της κατάστασης 
µου. 

 

 

Θεωρώ ότι η νόσος θα 
επηρεάσει τις προσωπικές µου 

σχέσεις 

 

 

Μου αρέσουν οι κοινωνικές 
σχέσεις. 

 

Θεωρώ ότι η νόσος θα 
επηρεάσει τις κοινωνικές µου 

σχέσεις 

 

Έχω δηµιουργήσει προσωπικές 
σχέσεις στο χώρο της δουλειάς 

µου 

 

 

 

∆εν αισθάνοµαι ότι απειλείται 
η αίσθηση εαυτού από τη 

νόσο 

 

 

∆εν πιστεύω ότι η ασθένεια 
είναι αποτέλεσµα των 
προσωπικών επιλογών 

 

Θεωρώ ότι µετά την εισαγωγή 
µου στο νοσοκοµείο θα 

αυξηθεί η εξάρτηση µου από 
τους άλλους. 

  

Επιθυµώ να συνεχίσω να 
αναζητώ ιατρική βοήθεια µετά 

την έξοδό µου από το 
νοσοκοµείο 

  

Επιθυµώ να συνεχίσω να 
συνεργάζοµαι µε το γιατρό 

µου µετά την έξοδο µου από 
το νοσοκοµείο 

  

Για το σύνολο των ερωτήσεων Cronbach's Alpha=0,73. 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι µέσοι συντελεστές συσχέτισης των ερωτήσεων 

(Inter-item correlations) που υπάρχουν σε κάθε οµάδα που προέκυψε από τη “Factor 

analysis”, καθώς και συντελεστής Cronbach's Alpha (a). 
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Factor Inter-item correlation Alpha 

1 Μέση τιµή: 0,45 

Ελάχιστη τιµή : -0,31 

Μέγιστη τιµή:   +0,72 

0,80 

 

2 Μέση τιµή: 0,15 

Ελάχιστη τιµή :-0,30 

Μέγιστη τιµή:  +0,66 

0,53 

3 Μέση τιµή: 0,19 

Ελάχιστη τιµή :-0,67 

Μέγιστη τιµή:  +0,68 

0,65 

 

Στη συνέχεια αθροίσθηκαν τα score των ερωτήσεων τον τριών οµάδων και ελέγχθηκε 

η σχέση τους µε το φύλο, την ηλικιακή οµάδα και το εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Μεγαλύτερα score σηµαίνουν χειρότερα αποτελέσµατα. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων 

των τριών οµάδων: 

  N 
Ελάχιστ
η τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

Κοινωνική 
υποστήριξη και 

αίσθηµα ελέγχου του 
περιβάλλοντος 

100 19 53 37,65 7,864 

Κοινωνικοί-
ψυχολογικοί 

100 18 36 27,28 3,379 
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  N 
Ελάχιστ
η τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

παράγοντες για 
στεφανιαία νόσο 

Κλασσικοί 
παράγοντες 
κινδύνου 

100 9 25 16,30 3,020 

Valid N (listwise) 100     

 

Ακολουθούν ιστογράµµατα των score από τις τρεις οµάδες: 

 

20 25 30 35 40 45 50 55

Κοινωνική υποστήριξη και αίσθηµα ελέγχου 
του περιβάλλοντος

0

5

10

15

20

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 37,65
Std. Dev. = 7,864
N = 100
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18 21 24 27 30 33 36

Κοινωνικοί-ψυχολογικοί παράγοντες για 
στεφανιαία νόσο

0

5

10

15

20

25

30
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Mean = 27,28
Std. Dev. = 3,379
N = 100

 

 

10 12 14 16 18 20 22 24

Κλασσικοί παράγοντες κινδύνου

0
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Mean = 16,3
Std. Dev. = 3,02
N = 100
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6.6. Έλεγχος των οµάδων κινδύνου (Κοινωνική υποστήριξη και αίσθηµα ελέγχου του 
περιβάλλοντος, Κοινωνικοί-ψυχολογικοί παράγοντες για στεφανιαία νόσο, Κλασσικοί 
παράγοντες κινδύνου) ανάλογα µε το φύλο: 

Ακολούθως φαίνονται τα περιγραφικά του score από την «Κοινωνική υποστήριξη και 

αίσθηµα ελέγχου του περιβάλλοντος» ανάλογα µε το φύλο: 

Κοινωνική υποστήριξη και αίσθηµα 
ελέγχου του περιβάλλοντος Μέση τιµή

Σταθερή 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Φύλο Άνδρες  
34 7 19 48 

  Γυναίκες  
42 7 27 53 

 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στο score από την «Κοινωνική υποστήριξη και αίσθηµα 

ελέγχου του περιβάλλοντος» ανάλογα µε το φύλο (Students ‘ t-test, p<0,001). Οι 

γυναίκες έχουν σηµαντικά µικρότερο score. 

 

Άνδρες Γυναίκες
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Ακολούθως φαίνονται τα περιγραφικά του score από τους «Κοινωνικούς-ψυχολογικούς 

παράγοντες για στεφανιαία νόσο» ανάλογα µε το φύλο: 

 Μέση τιµή Σταθερή απόκλιση Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή 

Άνδρες  
27 4 18 36 

Φύλο 

Γυναίκες  
28 2 22 33 

 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στο score από την «Κοινωνική υποστήριξη και αίσθηµα 

ελέγχου του περιβάλλοντος» ανάλογα µε το φύλο (Students ‘ t-test, p=0,027). Οι 

γυναίκες έχουν σηµαντικά µικρότερο score. 
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Ακολούθως φαίνονται τα περιγραφικά του score από τους «Κλασσικούς παράγοντες 

κινδύνου» ανάλογα µε το φύλο: 
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 Μέση τιµή Σταθερή απόκλιση Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή 

Άνδρες  
17 3 12 25 

Φύλο 

Γυναίκες  
16 3 9 20 

 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στο score από την «Κοινωνική υποστήριξη και αίσθηµα 

ελέγχου του περιβάλλοντος» ανάλογα µε το φύλο (Students ‘ t-test, p=0,01). Οι 

άνδρες έχουν σηµαντικά µικρότερο score. 
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6.7. Έλεγχος των οµάδων κινδύνου (Κοινωνική υποστήριξη και αίσθηµα ελέγχου του 
περιβάλλοντος, Κοινωνικοί-ψυχολογικοί παράγοντες για στεφανιαία νόσο, Κλασσικοί 
παράγοντες κινδύνου) ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα: 

Ακολούθως φαίνονται τα περιγραφικά του score από την «Κοινωνική υποστήριξη και 

αίσθηµα ελέγχου του περιβάλλοντος» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα: 
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 Μέση τιµή Σταθερή απόκλιση Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή

40 - 49 ετών  
40 7 23 53 

50 - 60 ετών  
35 9 21 51 

Ηλικία 

> 60 ετών  
37 8 19 48 

 

Υπάρχει ενδεικτικά σηµαντική διαφορά στο score από την «Κοινωνική υποστήριξη και 

αίσθηµα ελέγχου του περιβάλλοντος» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα (ANOVA, 

p=0,06). Η διαφορά βρίσκεται µεταξύ των οµάδων 40-49 και 50-60 (p=0,06 µετά τη 

διόρθωση κατά Bonferroni). 
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Ακολούθως φαίνονται τα περιγραφικά του score από τους «Κοινωνικούς-ψυχολογικούς 

παράγοντες για στεφανιαία νόσο» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα: 
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Μέση τιµή Σταθερή απόκλιση Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή

40 - 49 ετών  
29 3 22 36 

50 - 60 ετών  
26 3 21 32 

Ηλικία 

> 60 ετών  
26 4 18 34 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στο score από τους «Κοινωνικούς-ψυχολογικούς 

παράγοντες ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα (ANOVA, p=0,002). Η διαφορά βρίσκεται 

µεταξύ των οµάδων 40-49 µε 50-60 και 40-49 µε >60 (p= 0,011 και 0,011 

αντιστοίχως µετά τη διόρθωση κατά Bonferroni). 
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Ακολούθως φαίνονται τα περιγραφικά του score από τους «Κλασσικούς παράγοντες 

κινδύνου» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα: 

 
Μέση τιµή Σταθερή απόκλιση Ελάχιστη τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Ηλικία 40 - 49 ετών  
16 3 11 23 

  50 - 60 ετών  
17 2 10 21 

  > 60 ετών  
16 3 9 25 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στο score από τους «Κλασσικούς παράγοντες 

κινδύνου» ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα (ANOVA, p=0,501).  

6.8. Έλεγχος των οµάδων κινδύνου (Κοινωνική υποστήριξη και αίσθηµα ελέγχου του 
περιβάλλοντος, Κοινωνικοί-ψυχολογικοί παράγοντες για στεφανιαία νόσο, Κλασσικοί 
παράγοντες κινδύνου) ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο: 

Ακολούθως φαίνονται τα περιγραφικά του score από την «Κοινωνική υποστήριξη και 

αίσθηµα ελέγχου του περιβάλλοντος» ανάλογα µε εκπαιδευτικό επίπεδο: 

 
Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 

 
39 6 25 53 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

 

38 8 21 50 

Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ  
36 8 19 51 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στο score από την «Κοινωνική υποστήριξη και αίσθηµα 

ελέγχου του περιβάλλοντος» ανάλογα µε εκπαιδευτικό επίπεδο (ANOVA, p=0,275).  
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Ακολούθως φαίνονται τα περιγραφικά του score από τους «Κοινωνικούς-ψυχολογικούς 

παράγοντες για στεφανιαία νόσο» ανάλογα µε εκπαιδευτικό επίπεδο: 

 
Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 

 
27 5 18 36 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

 

27 3 20 32 

Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ  
27 2 21 33 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στο score από τους «Κοινωνικούς-ψυχολογικούς 

παράγοντες για στεφανιαία νόσο»  ανάλογα µε εκπαιδευτικό επίπεδο (ANOVA, 

p=0,998).  

 

Ακολούθως φαίνονται τα περιγραφικά του score από τους «Κλασσικούς παράγοντες 

κινδύνου» ανάλογα µε εκπαιδευτικό επίπεδο: 

 
Μέση 
τιµή 

Σταθερή 
απόκλιση 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 

 
17 3 12 25 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 

 

16 3 9 23 

Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ  
16 3 11 21 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά στο score από τους «Κλασσικούς παράγοντες 

κινδύνου»ανάλογα µε εκπαιδευτικό επίπεδο (ANOVA, p=0,244).  
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7. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ 

ΝΟΣΟ 

7.1. Ο ρόλος των ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων στην κοινωνική ψυχολογία 

Η ψυχοκοινωνική παρέµβαση αναφέρεται στις υποστηρικτικές τεχνικές που έχουν 

σχεδιαστεί για να βοηθήσουν το άτοµο µε συναισθηµατικές ή συµπεριφορικές 

διαταραχές να προσαρµοστεί σε καταστάσεις που απαιτούν κοινωνική συναλλαγή µε 

άλλα µέλη της κοινότητας.  Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο πιο συχνός ορισµός της 

κοινωνικής κλινικής ψυχολογίας αναφέρεται στην ψυχοκοινωνική παρέµβαση σε 

ποικίλα επίπεδα και σε ποικίλα θέµατα.  (Ρήγα, 2001). 

Η εφαρµοσµένη κοινωνική ψυχολογία δίνει έµφαση στο κοινωνικό, πολιτικό και 

ιδεολογικό πλαίσιο, λειτουργεί δε ως συµπλήρωµα της ερευνητικής διαδικασίας, η 

οποία πρέπει να λαµβάνει χώρα στο φυσικό περιβάλλον που εµφανίζεται το κοινωνικό 

πρόβληµα, µε τη χρήση του Εαυτού ως όργανο µέτρησης.  Ο σκοπός του κοινωνικού 

ερευνητή είναι να αποκτήσει µια «ολιστική» άποψη για το αντικείµενο που µελετά.  

(Ρήγα, 2001). 

Η ψυχοκοινωνική παρέµβαση στοχεύει στην κατανόηση του προβλήµατος που τίθεται 

προς επίλυση και στη συνακόλουθη διατύπωση προτάσεων προς εφαρµογή, µε σκοπό 

τη µείωση ή την εξάλειψη του προβλήµατος.   Βασικό στοιχείο της ψυχοκοινωνικής 

παρέµβασης στον τοµέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας είναι η βελτίωση της 

ποιότητας φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς και η αναβάθµιση του συστήµατος 

κοινωνικής πρόνοιας.  (Ρήγα, 2001). 

Σχολιάζοντας τη βιβλιογραφία που περιγράφει πώς οι άνθρωποι προσαρµόζονται στις 

χρόνιες ασθένειες, ο Bury κάνει διάκριση µεταξύ των εννοιών «αντιµετώπιση» 

(“coping”), «στρατηγική» (“strategy”) και «ύφος» (“style”).  Ενώ στην πράξη τα 

νοήµατα αυτών των όρων αναπόφευκτα αλληλεπικαλύπτονται, είναι διαφορετικά από 

αναλυτική άποψη.  Η αντιµετώπιση αναφέρεται στις «γνωστικές διαδικασίες µέσω των 
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οποίων το άτοµο µαθαίνει πώς να υποµένει ή να ανέχεται τις συνήθειες της ασθένειας  

(πράγµα που) περιλαµβάνει τη διατήρηση της αξίας και του νοήµατος της ζωής».  

Αντίθετα η στρατηγική αναφέρεται στις «ενέργειες των ανθρώπων, ή σ’ αυτά που 

κάνουν οι άνθρωποι µπροστά στην ασθένεια».  Τέλος στο ύφος συµπεριλαµβάνονται 

οι πολιτιστικές συνθήκες και οι πολιτιστικές συµπαρα-δηλώσεις µιας ασθένειας.  Το 

ύφος αναφέρεται στους «τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι αντιδρούν απέναντι 

στην ασθένειά τους και παρουσιάζουν σηµαντικά χαρακτηριστικά των ασθενειών τους 

ή της θεραπευτικής πειθαρχίας».  Η πρόληψη και η παρουσίαση της ασθένειας 

ποικίλλουν ανάλογα µε το πολιτιστικό πλαίσιο του πάσχοντος.  Ο Radley (1989) έδειξε 

πως οι διαφορές ύφους είναι συνυφασµένες µε τις ερµηνείες για το Σώµα και τον 

Εαυτό.  Η αξιολόγηση του σώµατος και του εαυτού από τη µεσαία τάξη εκφράζεται µε 

πιο αφηρηµένους όρους, ενώ οι αποτιµήσεις της εργατικής τάξης πιθανότατα να 

δίνουν έµφαση σε πιο πρακτικές αξίες και να επι-κεντρώνονται στην ικανότητα να 

διεκπεραιώνει κανείς τις εργασίες και να ανταπο-κρίνεται στους ρόλους του.  Όπως 

υποστηρίχθηκε και νωρίτερα, η αντιµετώπιση, η στρατηγική και το ύφος είναι 

αλληλοσχετιζόµενα και το κοινό µεταξύ τους είναι ότι βασίζονται στην αβεβαιότητα και 

την αστάθεια.  (Nettleton, 2002). 

Η συµβουλευτική παρέµβαση ξεκινά από την παροχή συµβουλών και κοινω-

νιοθεραπείας και φτάνει µέχρι την υποβολή προτάσεων και προγραµµάτων για τη 

βελτίωση των συστηµάτων υγείας υπό την οµπρέλα της ψυχοκοινωνικής στήριξης, της 

πρόληψης και της κοινωνικής πολιτικής πρόνοιας.  Ο θεραπευτής πρέπει να 

επικεντρώνει την προσοχή του στο να καθησυχάσει τον ασθενή από τις φοβίες του και 

να τον πείσει ότι δεν άλλαξε τίποτα, ότι είναι κοινωνικά αποδεκτός.  Παράλληλα, ο 

θεραπευτής πρέπει να κερδίσει την εµπιστοσύνη του θεραπευόµενου και να αναλάβει 

το ρόλο του εξειδικευµένου προσώπου αναφοράς, δηλαδή το πρόσωπο προς το οποίο 

ο ασθενής µπορεί να εκφράζει επιθυµίες, ανάγκες, αρνήσεις.  Θα γίνει δηλαδή το 

πρόσωπο που θα τον καταλαβαίνει, θα τον δέχεται, αλλά κυρίως θα είναι ο υγιής 

Άλλος από τον οποίο θα µπορεί ο ασθενής να αντλήσει δύναµη.  (Ρήγα, 2001). 
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7.2. Ψυχολογικές επιπτώσεις της στεφανιαίας νόσου 

Πριν προχωρήσουµε στις ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις στους ασθενείς µε στεφανιαία 

νόσο, κρίναµε σκόπιµο ν’ αναφερθούµε στις ψυχολογικές επιπτώσεις της στεφανιαία 

νόσου, γιατί θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες του σχεδιασµού των 

ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων. 

Η καρδιά δεν είναι ένα µικρό όργανο, κρυµµένο σε κάποια γωνία του σώµατος, 

άγνωστο στο µέσο άνθρωπο, αλλά ένα σηµαντικό όργανο, τοποθετηµένο σε µέρος 

που το κάνει εύκολα αισθητό.  Είναι ένα παλλόµενο, «ζωντανό» κοµµάτι του σώµατος, 

που την παρουσία του την ένοιωσαν όλοι οι άνθρωποι από την παιδική τους ηλικία 

βάζοντας το χέρι στο στήθος, ή ξαπλώνοντας στην αριστερή πλευρά ή από τους 

έντονους παλµούς µετά το τρέξιµο ή ένα φόβο.  Επόµενο ήταν να θεωρήσουν την 

καρδιά ταυτόσηµη µε τη ζωή και οποιαδήποτε διαταραχή της να τους εµπνέει 

ανησυχία.  Ο Αριστοτέλης και αιώνες µετά ο Χάρβεϋ, που ανακάλυψε την κυκλοφορία 

του αίµατος, θεώρησαν την καρδιά ως το «κεντρικό όργανο» του σώµατος.  

(Ιεροδιακόνου, 2003). 

Παράλληλα µε τη σωµατική σπουδαιότητα της καρδιάς για τη ζωή, ο άνθρωπος 

αναφέρθηκε σ’ αυτήν µε συµβολισµούς που της απέδωσαν τεράστια ψυχική σηµασία.  

Εκφράσεις, παλαιές και νεότερες αφορούν σ’ όλα τα συναισθήµατα καθώς και σε 

ιδιότητες του χαρακτήρα.  Με τέτοια κεντρική θέση της έννοιας της καρδιάς στον 

ψυχικό κόσµο του ανθρώπου φυσικό είναι µια οποιαδήποτε δυσλειτουργία της να 

ανησυχεί φοβερά.  Στα πρώτα ενοχλήµατα λίγοι αντιδρούν ψύχραιµα και ρεαλιστικά.  

Οι υπόλοιποι αντιδρούν µε έναν τρόπο, που οι ακραίες αντιδράσεις τους είναι η 

άρνηση ή ο πανικός.  (Ιεροδιακόνου, 2003). 

Μια καρδιακή προσβολή συνοδεύεται συνήθως από πόνο στο στήθος (σφίξιµο πίσω 

από το στέρνο), που µπορεί να περάσει στο αριστερό χέρι ή στην ωµοπλάτη, κούραση 

ή αδυναµία, τάση για λιποθυµία, υπερβολική εφίδρωση και κρύα άκρα – συµπτώµατα 

που παρατηρούνται συχνά σε καταστάσεις άγχους χωρίς καµία αγγειο-καρδιακή 

παθολογία.  (Χαρτοκόλλης, 1991).  Ο ξαφνικός και δυνατός πόνος στο στήθος και τα 
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άλλα συνοδά συµπτώµατα προκαλούν άγχος.  Σε βαριά εµφράγµατα παρουσιάζεται 

συχνά παραλήρηµα.  Παρ’ όλα αυτά µια µειονότητα σηµαντική αρρώστων φαίνονται 

αδιάφοροι και αρνητικοί µε λίγο άγχος.  Αυτοί οι άρρωστοι συχνά καθυστερούν να 

συµβουλευτούν τον γιατρό, και φαίνονται εντυπωσιακά αµέτοχοι όταν εισάγονται στο 

νοσοκοµείο.  (Μπαλλής, 2000). 

Την παραπάνω προσωπικότητα τη βρίσκουµε να περιγράφεται στη βιβλιογρα-φία ως 

προσωπικότητα του «δυνητικού ασθενή» από καρδιακές παθήσεις.  Στην 

ψυχοδυναµική περιγραφή του δυνητικού ασθενή θα πρέπει να συµπεριλάβουµε και 

την αναφορά στους επιβαρυντικούς παράγοντες της συµπεριφοράς του για την 

εκδήλωση µιας τέτοιας διαταραχής που συχνά έχουν ως αίτιο κάποιο ενδοψυχικό 

πρόβληµα.  Οι παράγοντες αυτοί είναι το κάπνισµα, η υπέρταση, η παχυσαρκία.  

Παρατηρώντας το χαρακτήρα των ατόµων αυτών θα δούµε ότι χαρακτηρίζονται από 

έντονη προσπάθεια διαρκούς αποδοτικότητας, παραµένουν αµετακίνητοι στους 

στόχους τους, αυξάνουν διαρκώς την ταχύτητα εργασίας τους, είναι ανυπόµονοι, 

βρίσκονται διαρκώς κάτω από χρονική πίεση, έχουν ανταγωνιστική διάθεση και τάσεις 

προσωπικής και κοινωνικής καταξίωσης.  Παράλληλα, µε όλα αυτά, εµφανίζουν µια 

µειωµένη ικανότητα επεξεργασίας συναισθηµατικών ερεθισµάτων τα οποία τα 

απωθούν, τα αρνούνται ή τα αντικαθιστούν µε αντιδραστική συµπεριφορά.  Ακόµα, 

φαινοµενικά, δείχνουν µια απόλυτη ανάγκη για ανεξαρτησία.  (Παπαγεωργίου, 2004). 

Πίσω από τη φαινοµενική αυτή συµπεριφορά κρύβεται µια νευρωτική εξέλιξη, η οποία 

στηρίζεται σε εµπειρίες κατά την ψυχοκινητική ανάπτυξη, που οδήγησαν σε άµυνα 

ενάντια στα συναισθηµατικά ερεθίσµατα, σε απόλυτο έλεγχο των επιθετικών 

συµπεριφορών και σε διαµόρφωση του κέντρου βάρους της συµπεριφοράς προς τη 

δηµιουργικότητα και την επιτυχία.  (Παπαγεωργίου, 2004). 

Η άρνηση, ακόµη και σε περιπτώσεις µε έντονη συµπτωµατολογία – πόνος, δύσπνοια 

κ.α. – όπως είπαµε µπορεί να συνεχιστεί και µετά την είσοδο στο νοσοκο-µείο γιατί 

έτσι αποτρέπονται το άγχος και ο φόβος του θανάτου.  Χρειάζονται συνήθως 2-3 

εικοσιτετράωρα ένα τέτοιο άτοµο να συνειδητοποιήσει την κατάσταση.  

(Ιεροδιακόνου, 2003). 
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Από τη στιγµή που ένας εµφραγµατίας αισθάνεται τη σοβαρότητα της πάθησής του, 

θα αντιδράσει ανάλογα µε το χαρακτήρα του.  Ο δραστήριος, πετυχηµένος άνδρας 

ίσως αντιδράσει µε ανυποµονησία ή ευερεθιστότητα, που φυσικά δεν βοηθά στη 

νοσηλεία.  Ένας αυταρχικός, απαιτητικός χαρακτήρας θα κάνει διαρκώς παράπονα, θα 

αµφισβητεί την ορθότητα των ιατρικών αποφάσεων και θα ταλαιπωρήσει το 

προσωπικό.  Οι ηλικιωµένοι πιο πολύ θεωρούν πως το καρδιακό επεισόδιο υπήρξε 

«αρχή του τέλους» τους ή ότι θα παραµείνουν εξαρτηµένοι από τους άλλους για 

πάντα και ευκολότερα περιπίπτουν στην κατάθλιψη.  (Ιεροδιακόνου, 2003). 

Στοιχείο καταθλιπτικής αντίδρασης µπορεί να παρουσιάσει ένας καρδιοπαθής σ’ όλα τα 

στάδια της νόσου.  Περισσότερο ευάλωτοι σε ψυχικές αντιδράσεις είναι οι 

εµφραγµατίες, που είχαν και προ του καρδιακού επεισοδίου εµφανίσει ψυχιατρική 

συµπτωµατολογία και στους οποίους η εισβολή µιας τέτοιας οξείας κατάστασης 

ανατρέπει την ψυχική ισορροπία.  Αυτοί υπολογίζονται στο 1/6 των εµφραγµατιών.  

Αλλά και ένας στους 5 ασθενείς µε ελεύθερο ιστορικό παρουσιάζει συναισθηµατικές 

αντιδράσεις.  Οι θεράποντες έχουν να αντιµετωπίσουν συνολικά στο 1/3 των 

καρδιοπαθών τέτοια προβλήµατα.  (Ιεροδιακόνου, 2003). 

Τελειώνοντας θα θέλαµε να αναφέρουµε ένα βασικό κίνδυνο, ο οποίος αποτελεί την 

τάση ορισµένων (κυρίως των παθητικών και εξαρτηµένων χαρακτήρων) να µπουν σ’ 

ένα αναπηρικό ρόλο.  Μάλιστα µερικοί ζητούν να τους ταΐσουν, να τους σηκώσουν 

από το κρεβάτι κ.λπ.  Τέτοια συµπεριφορά υπάρχει κίνδυνος να διαιωνιστεί από 

υπερπροστατευτικούς συγγενείς και ο άρρωστος να λιµνάσει εκµεταλλευόµενος (από 

ασυνείδητους φόβους και προκαταλήψεις) τα δευτερογενή οφέλη µιας τέτοιας 

οικογενειακής ατµόσφαιρας.  Φυσικά παρατηρείται και το άλλο άκρο, δηλαδή 

άρρωστοι που επέρχονται στην άρνηση κατά την ανάρρωση, µε όλες τις επιπτώσεις 

και κυρίως µε την αδιαφορία να ακολουθήσουν κάποιους κανόνες περαιτέρω 

προφύλαξης.  (Ιεροδιακόνου, 2003). 
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7.3. Ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις σε άτοµα µε στεφανιαία νόσο 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω φαίνεται η αναγκαιότητα της ψυχοκοινωνικής 

παρέµβασης, ώστε να προλάβουµε όλες αυτές τις επιπλοκές που φέρνει η 

προβληµατική ψυχολογική διεργασία πάνω στην οργανική βλάβη.   

Τι πρέπει να γίνει: 

1) Οι ασθενείς πρέπει να µάθουν έναν καινούργιο τρόπο ζωής, ώστε να µειωθεί 

το ποσοστό των καθαρά οργανικών επιπλοκών. 

2) Η εσωτερική παρότρυνση (motivation) γι’ αυτή την αλλαγή πρέπει ν’ 

αυξηθεί. 

3) Οι γνώσεις πρέπει να γίνουν πράξη.  Οι ασθενείς δηλαδή πρέπει να 

ενσωµατώσουν τις συµβουλές και τα προγράµµατα που µαθαίνουν, στον 

καθηµερινό τρόπο ζωής τους.  Να γίνει δηλαδή µια «αυτοµατοποίηση» των 

καινούργιων συµπεριφορών.  Είναι φανερό ότι αυτό το στάδιο είναι το πιο 

σπουδαίο, γιατί η πληροφόρηση συχνότατα δεν «µετατρέπεται» σε πράξη, 

όπως µας αποδεικνύουν πολλές έρευνες στο χώρο της υγείας.  (Καλαντζή-

Azizi, 1999). 

Από τη µέχρι τώρα παρουσίαση έχει εµφανιστεί µια σειρά από ψυχολογικά και 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τη στεφανιαία νόσο.  Η ψυχο-

λογική λοιπόν προσέγγιση είναι αναµενόµενη σε ένα πρόγραµµα παρέµβασης που 

στοχεύει είτε στην πρόληψη, είτε στην αντιµετώπιση του περιστατικού τη στιγµή της 

οξείας φάσης του είτε στην αποκατάσταση µετά την εγκατάσταση του κλινικού 

συνδρόµου.  (Ποταµιάνος, 1995). 

7.3.1 Πρόληψη  

Τόσο στο στάδιο της πρόληψης όσο και στο στάδιο της αποκατάστασης, σηµαντικό 

τµήµα της παρέµβασης αφορά στη µείωση ενός ή περισσοτέρων από τους 
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παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου.  Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

Bundy (1992), οι κύριες προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση συνίστανται: 

α) Σε συµπεριφορικές αλλαγές, µέσω εκπαίδευσης σε θέµατα υγείας, που στοχεύουν 

σε περιορισµό διαφόρων παραγόντων κινδύνου όπως η παχυσαρκία, η πλούσια σε 

λιπαρά διατροφή και το κάπνισµα. 

β) Σε προσπάθειες χειρισµού της συµπεριφοράς τύπου Α µέσω διαφόρων 

ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων (συµπεριφορικές, γνωστικές ή ψυχαναλυτικές) 

και τεχνικών χαλάρωσης (µυϊκή χαλάρωση, βιοεπανατροφοδότηση και αεροβική 

άσκηση).  Ένα σηµαντικό τµήµα της έρευνας αφιερώνεται στην τροποποίηση των 

δύο από τις κυριότερες διαστάσεις της συµπεριφοράς τύπου Α – το θυµό και την 

εχθρικότητα.  (Beunett & Carroll, 1990). 

Από την άλλη πλευρά βασική είναι η εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής, που δεν είναι 

τίποτα άλλο από τη διορθωτική ή προληπτική παρέµβαση στην κοινωνική 

πραγµατικότητα, µε τη λήψη µέτρων που αποσκοπούν στην άµβλυνση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και στην προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης.  (Τσαούσης, 

1984).  Η επίτευξη της υγείας είναι ένας από τους κυριότερους στόχους της κοινωνικής 

πολιτικής.  Η πολιτική είναι αυτή που (ιδεατά) αποσκοπεί στην επίτευξη του ορισµού 

της υγείας, αν και σε αρκετές περιπτώσεις περιορίζεται στον ατελή και άχαρο ρόλο της 

αντιµετώπισης της ασθένειας ή αναπηρίας.  (Λαχανά-Θεοδοσοπούλου, 2001). 

Όπως είδαµε στο πρώτο µέρος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, οι ασθενείς που 

προσβάλλονται από στεφανιαία νόσο έχουν πρόβληµα στην έκφραση συναισθηµάτων.  

Ένα καλό µέσο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού και έµµεσα στην 

πρόληψη της στεφανιαίας νόσου είναι το χιούµορ που µπορεί να λειτουργήσει τόσο σε 

επίπεδο πρόληψης όσο και ως θεραπευτικό µέσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και 

αποκατάστασης του ασθενούς µε στεφανιαία νόσο. 

Γνωρίζουµε από τη βιβλιογραφία ότι το γέλιο κατέχει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη 

της µακροζωίας και στην αντιµετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων αφού πιστεύεται 
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ότι µειώνει το στρες και την µυϊκή ένταση, ενώ µε το χιούµορ επεκτείνεται η διάρκεια 

του χρόνου ανάπαυσης των µυών για 45 λεπτά µετά το γέλιο.  (Hunt, 1993.  Cohen, 

1990). 

Με το γέλιο αυξάνει ο καρδιακός ρυθµός και η πίεση του αίµατος.  Η αυξηµέ-νη πίεση 

του αίµατος ακολουθείται από µια περίοδο ανάπαυσης µε µια µεταγενέστε-ρη µείωση 

της πίεσης κάτω από τα επίπεδα προ του γέλιου.  Αυτό το διεγερτικό αποτέλεσµα στο 

κυκλοφορικό αυξάνει τη µεταφορά των χρήσιµων ουσιών του αίµατος στα κύτταρα 

(Beller, 1989.  Martin & Dobbin, 1988.  Dillon & all, 1985). 

Με το γέλιο απελευθερώνονται συχνά διάφορα ασυνείδητα συναισθήµατα καθώς και 

στοιχεία επιθετικότητας.  Γενικά είναι τόσο κοινά σ’ όλο τον κόσµο ώστε ορισµένοι 

συγγραφείς διατύπωσαν τη θεωρία ότι η λειτουργία του χιούµορ συνίσταται στο να 

εκτονώνονται αυτά τα συναισθήµατα µε κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.  (Παπαδοπούλου, 

2000).  Το χιούµορ εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς: 

 Βελτιώνει την επικοινωνία, καταργώντας φραγµούς και κάνοντας τους 

ανθρώπους να νοιώθουν καλύτερα και κοντά ο ένας στον άλλον.   (Erdman, 

1993.  Buxman, 1991.  Davies, 1982.  Watson, 1988). 

 Βοηθά να εγκατασταθεί εµπιστοσύνη και ουδετεροποιεί στιγµές φορτισµέ-νες 

συναισθηµατικά.  (Simon, 1988). 

 Χρησιµοποιείται για να καθησυχάσει και ν’ απελευθερώσει συναισθήµατα 

όπως ο θυµός.  (Bellert, 1989.  Buxman, 1991). 

 ∆ιατηρεί και ενδυναµώνει φιλικές και κοινωνικές σχέσεις.  (Levinson, 1996). 

 Βοηθά τους ανθρώπους να ξεκουράζονται και να απελευθερώνουν ενέργεια.  

(Davidhizar, 1992). 

 Μπορεί ν’ αποτελέσει µια στρατηγική διδασκαλίας.  (Hunt, 1993.  Watson, 

1988.  Simon, 1989). 

Το χιούµορ αναµφίβολα βελτιώνει τις σωµατικές, νοητικές και πνευµατικές λειτουργίες 

του ατόµου.  Μπορεί να αποµακρύνει τη συναισθηµατική φόρτιση και να δώσει 

ανακούφιση και ελπίδα.  ∆ιώχνει το στρες και την ανησυχία, επιτρέποντας στο άτοµο 
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να «ξανατοποθετείται» απέναντι σε µια κατάσταση και του δίνει την ευκαιρία να βλέπει 

τη ζωή από µια λιγότερο σοβαρή προοπτική.  (Παπαδοπούλου, 2000). 

Εποµένως, η τροποποίηση διαφόρων παραγόντων κινδύνου µπορεί να επιχειρηθεί 

µέσω µιας ποικιλίας ψυχολογικών τεχνικών, καθώς και µε εκπαίδευση σε θέµατα υγείας 

που σχετίζονται µ’ αυτούς τους παράγοντες.  Υπάρχει πάντως η διαπίστωση πως καµιά 

τεχνική από µόνη της δεν παρουσιάζεται σε σταθερή βάση, ανώτερη από τις άλλες.  

Γεγονός, επίσης, αποτελεί ότι σε όλες τις µέχρι τώρα σχετικές έρευνες 

χρησιµοποιήθηκαν άτοµα που είχαν σε υψηλό βαθµό έναν ή περισσότερους από τους 

παράγοντες κινδύνου, αλλά που δεν είχαν εµφανίσει κλινική εικόνα στεφανιαίας 

νόσου. 

7.3.2 Ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις κατά την εµφάνιση της κλινικής εικόνας της νόσου 

Τα άτοµα που προσβάλλονται από µια απειλητική για τη ζωή ασθένεια, εµφανίζουν 

κλινική ψυχολογική επιβάρυνση, λόγω της έκθεσης στο έντονο στρεσο-γόνο γεγονός 

της διάγνωσης αυτής.  Τα άτοµα αυτά αντιµετωπίζουν µια απειλητική για τη ζωή 

ασθένεια, αλλά και µια θεραπεία που πιθανόν να απειλεί τη σωµατική ακεραιότητα, 

τους ρόλους του φύλου τους, τη σεξουαλικότητα και το «ευ ζην».        Ο φόβος των 

απωλειών και του ενδεχοµένου θανάτου, καθώς και η πιθανότητα αναπηρίας 

καθιστούν το άτοµο ψυχολογικά ευάλωτο και επιφέρουν υψηλά επίπεδα άγχους και 

κατάθλιψης.  (Καρανικόλα, Ζαφειροπούλου – Κουτρουµπή, 2004). 

Η εκπαίδευση των ασθενών µε χρόνια νοσήµατα, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 

σωστής θεραπευτικής αντιµετώπισης.  Η αποδοχή από τον ασθενή των αλλαγών που 

απαιτούνται στον τρόπο ζωής τους είναι ευκολότερη εφόσον αυτός έχει κατανοήσει τη 

φύση του συνδρόµου, τη σοβαρότητα της κατάστασής του και του ρόλου που παίζει η 

συνεργασία µε τους λειτουργούς υγείας.  (∆ηµητρέλης-Αγγελή, 2003). 

Το άτοµο µε στεφανιαία νόσο βρίσκεται µπροστά σε µια ψυχολογική κρίση που 

προκαλεί πολύ έντονα και ενοχλητικά συναισθήµατα.  Από τη φύση τους αυτά τα 

συναισθήµατα είναι πολύ δυσάρεστα.  Κύριο στοιχείο της αντιµετώπισης είναι η 
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ενεργοποίηση της δυνατότητάς µας να ανεχθούµε τα συναισθήµατα αυτά.  

Αντιµετωπίζοντάς τα, µπορούµε να αποφύγουµε τους φαύλους κύκλους, όπου η 

αγωνία φέρνει τον πανικό και η κατάθλιψη οδηγεί στην απελπισία.  Τα συναισθήµα-τα, 

οι αναδροµές και οι άσχηµες σκέψεις υποµένονται ευκολότερα, όταν µιλάµε γι’ αυτές 

σε κάποιον άλλο.  Αυτό το στοιχείο έχει µεγάλη σηµασία για τους ψυχολόγους.  Μια 

άλλη συνηθισµένη και χρήσιµη αντιµετώπιση είναι να µιλήσουµε µε τον εαυτό µας.  Η 

καλόβουλη εσωτερική κουβέντα βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπεράσει το κύµα των 

αρνητικών συναισθηµάτων, χωρίς να «πνιγεί» από αυτά ή να χάσει τον έλεγχό του.  

Αυτό το είδος εσωτερικής κουβέντας σκοπό έχει να χειριστεί άµεσα τις καταστροφικές 

σκέψεις.  Προσφέρει µια πρόσβαση στις καλές αναµνήσεις και στις θετικές απόψεις για 

τον εαυτό µας και τους άλλους.  Έτσι, αφαιρεί το βάρος από τις εσωτερικές δυνάµεις 

που το άτοµο τις χρειάζεται για να ανεχθεί το άγχος.  (Glenys, 1993). 

Στο σηµείο της ψυχολογικής επιβάρυνσης από µια απειλητική για τη ζωή ασθένεια, 

τοποθετείται η γνωστική θεωρία, η οποία επικαλείται την αντίληψη του ατόµου για την 

πραγµατικότητα ως τον καθοριστικό παράγοντα της συναισθηµατικής και της 

συµπεριφορικής του αντίδρασης απέναντι στη συγκεκριµένη ασθένεια.  (Beck, 1976.  

Ellis, 1994). 

Παράλληλα, η ψυχολογική αντίδραση του ατόµου απέναντι στην ασθένεια, καθορίζεται 

από το κοινωνικοπνευµατικό πλαίσιο στο οποίο λαµβάνουν χώρα η διάγνωση και η 

θεραπεία, καθώς και από τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες τους οποίους 

το άτοµο και το περιβάλλον του τοποθετούν τα γεγονότα.  (Καρανικόλα , 

Ζαφειροπούλου – Κουτρουµπή, 2004). 

Σύµφωνα µε τη γνωστική θεωρία, κάθε µορφή ψυχοπαθολογίας βασίζεται σε έναν 

κύκλο µεταξύ γνωστικής διαδικασίας, διάθεσης και συµπεριφοράς, οπότε σκοπός της 

ψυχοθεραπευτικής παρέµβασης είναι η διάσπαση αυτού του κύκλου (Freeman et al., 

1990).  Κατ’ αναλογία, η γνωστική ψυχοθεραπεία σχετικά µε την απειλητική για τη ζωή 

ασθένεια, παρέχει στρατηγικές για τη διόρθωση πρωταρχικών σκέψεων µε στόχο τη 

θεραπευτική παρέµβαση στις υπάρχουσες δυσλειτουργικές προσωπικές θεωρίες και τις 
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δυσπροσαρµοστικές γνωστικές κατασκευές που αφορούν στην ασθένεια αυτή και τη 

θεραπεία της.  (Alford & Beck, 1997.  Liese & Larson, 1995). 

Ταυτόχρονα όµως, η γνωστική ψυχοθεραπευτική παρέµβαση απαιτείται να γίνεται στο 

πλαίσιο µιας εξατοµικευµένης προσέγγισης.  (Freeman et all, 1990).  Για το λόγο αυτό, 

η επιλογή των τεχνικών βασίζεται σε µια διαδικασία που λαµβάνει υπόψη τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες των ασθενών και την ιδιαιτερότη-τα της 

κουλτούρας του περιβάλλοντος.  (Freeman et all, 1990).  Alford & Beck, 1997)  Ο 

θεραπευτής καλείται να διερευνήσει και να εκτιµήσει το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο του 

ασθενούς υπό την γνωστική οπτική, ώστε το άτοµο να γίνεται αποδέκτης της 

γνωστικής ψυχοθεραπείας στο πλαίσιο του φυσικού, του κοινωνικού και του ιδιαίτερου 

γλωσσικού-γνωσιακού περιβάλλοντός του, όπως αυτό ορίζεται από την κουλτούρα 

του.  (Alford & Beck, 1997.  Liese & Larson, 1995). 

Η βασικότερη όµως προϋπόθεση για να εξασφαλιστούν τα παραπάνω, είναι η 

κατανόηση από την πλευρά του ασθενούς του τρόπου µε τον οποίο επιτυγχάνεται η 

βελτίωση, ώστε να αντιληφθεί τον εαυτό του ως µέλος µιας οµάδας θεραπευτικής 

συνεργασίας.  (Alford & Beck, 1997). 

Μια άλλη επιπλέον προϋπόθεση, η οποία τίθεται σε σχέση µε την εφαρµογή της 

γνωστικής ψυχοθεραπείας, είναι η ύπαρξη ευαισθησίας από την πλευρά των ασθενών.  

Η έννοια της ευαισθησίας (insight) αναφέρεται στην αναγνώριση και κατανόηση από 

τον ασθενή της νόσου του και των προβληµάτων της.  (Καρανικόλα , Ζαφειροπούλου 

– Κουτρουµπή, 2004). 

7.3.2.1 Γνωστικές τεχνικές 

Στο πλαίσιο της γνωστικής ψυχοθεραπείας, οι τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούνται είναι 

κυρίως δύο ειδών, εκείνες που στοχεύουν στην αλλαγή συµπεριφοράς και εκείνες που 

στοχεύουν στην αλλαγή στη γνωστική διαδικασία.  (Freeman, 1990, Beck, 1979). 

Όσον αφορά στις τεχνικές που είναι επικεντρωµένες στις γνωστικές διαδικα-σίες, 

αρχικά στη θεραπεία ο θεραπευτής και ο ασθενής συνεργάζονται για να αναγνωρίσουν 
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και ακολούθως να τροποποιήσουν τις δυσλειτουργικές αυτόµατες σκέψεις και τις 

γνωστικές παραµορφώσεις και αργότερα τα δυσπροσαρµοστικά γνωστικά σχήµατα.  

(Freeman, 1990). 

Α. Τεχνικές επικεντρωµένες στις αυτόµατες σκέψεις 

Τεχνική του Κολόµβου (understanding idiosyncratic meaning). Εφαρµόζοντας αυτή 

την τεχνική, ο θεραπευτής καλείται µε µια σειρά ερωτήσεων να κατανοήσει το 

προσωπικό νόηµα σε αυτά που αναφέρει ο ασθενής, ζητώντας του να διευκρινίσει τη 

σηµασία των όρων που χρησιµοποιεί και στη συνέχεια να αντιπαραβάλει τον ορισµό 

που χρησιµοποιεί µε την κατάσταση που τον χαρακτηρίζει και να τα συγκρίνει.  (Beck, 

1976.  Freeman, 1990). 

Καθοδηγούµενη ανακάλυψη (guided discovery). Αυτή η τεχνική περιλαµ-βάνει µια 

σειρά απλών επαγωγικών ερωτήσεων, ώστε ο ασθενής να καθοδηγηθεί σταδιακά να 

κατανοήσει τη φύση των προβληµάτων του, να εξερευνήσει πιθανές λύσεις, αλλά και 

να αναπτύξει ένα σχέδιο για να µπορεί να χειριστεί πιθανά προβλήµατα.  (Freeman et 

al., 1990.  Liese et al., 1995).  Ερωτήσεις όπως «τι πέρασε από το µυαλό σου µόλις 

άκουσες τη διάγνωση;», ο θεραπευτής έχει στόχο να ωθήσει τον ασθενή να 

κατανοήσει τη σύνδεση µεταξύ ιδεών, σκέψεων, εικόνων, από τη µία πλευρά, 

συναισθηµάτων και διάθεσης από την άλλη, αλλά και να διερευνήσει τη σηµασία που 

το άτοµο αποδίδει στα γεγονότα.  (Freeman et al., 1990). 

Κατ’ επέκταση, µε τον τρόπο αυτόν ο ασθενής αποκτά επίγνωση των φόβων και των 

ανησυχιών του και εποµένως έρχεται σε επαφή µε τον εαυτό του και µε την ερµηνεία 

που αποδίδει στην εµπειρία της σωµατικής ασθένειας του.  Τελικά, στόχος του 

θεραπευτή µε την εφαρµογή αυτής της τεχνικής είναι να εισχωρήσει στο σύστηµα 

ερµηνειών του ατόµου και να κάνει ξεκάθαρο µε ανοιχτές / κλειστές ερωτήσεις το 

νόηµα που έχει η ασθένεια για το άτοµο.  (Καρανικόλα, Ζαφειροπούλου – 

Κουτρουµπή, 2004). 
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Εξέταση αποδείξεων (examining the evidence).  Πρόκειται για µια αποτε-λεσµατική 

τεχνική για την αντιµετώπιση των δυσλειτουργικών σκέψεων, αφού εξετάζεται σε ποιο 

βαθµό οι σκέψεις αυτές υποστηρίζονται ή διαψεύδονται από τα διαθέσιµα στοιχεία.  

Ταυτόχρονα ο θεραπευτής, σε συνεργασία µε το άτοµο, καλείται να διερευνήσει την 

ύπαρξη εναλλακτικών αληθοφανών ερµηνειών, που να ταιριάζουν καλύτερα µε τα 

υπαρκτά στοιχεία, ώστε τελικά να αναθεωρηθεί η αρχική λανθασµένη εκτίµηση ή τα 

συµπεράσµατα του ατόµου (cognitive restructuring) (Freeman et al., 1990.  Liese et 

al., 1995). 

Προς το στόχο αυτόν είναι δυνατόν η ανωτέρω τεχνική να συνδυαστεί και µε τις 

Σωκρατικού τύπου ερωτήσεις, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση του ασθενούς 

που κατηγορεί τον εαυτό του ως υπεύθυνο για την ασθένειά του, θα µπορούσε να 

ερωτηθεί από τον θεραπευτή αν θα κατηγορούσε και το παιδί του ως υπεύθυνο αν και 

εκείνο είχε αρρωστήσει.  (Καρανικόλα, Ζαφειροπούλου-Κουτρουµπή, 2004). 

Την ίδια στιγµή, η επανεκτίµηση της κατάστασης είναι δυνατό να µετατρέψει αυτό που 

έχει εκληφθεί ως απειλή σε πρόκληση. 

∆ιερεύνηση των απόλυτων εκφράσεων (challenging absolutes).  Ο θεραπευτής 

φέρνοντας προς εξέταση µια θέση ή µια σκέψη του ασθενούς στην πιο ακραία µορφή 

της, µπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να µετακινηθεί σε µια πιο λογική θέση σχετικά µε 

τις απόψεις ή τις δηλώσεις του.  ∆ηλώσεις όπως «ποτέ», «πάντα», «κανείς», «όλοι», 

είναι οι στόχοι αυτής της παρέµβασης.  (Beck, 1976). 

Έλεγχος των πιθανοτήτων (considering the odds).  Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο 

θεραπευτής µε κατάλληλες ερωτήσεις προς τον ασθενή, τον βοηθά να ελέγξει την 

πιθανότητα να συµβεί το γεγονός το οποίο ο ασθενής φοβάται πως θα συµβεί.           

Η τεχνική αυτή εφαρµόζεται, διότι τις περισσότερες φορές οι ασθενείς νοιώθουν και 

συµπεριφέρονται σαν την πιθανότητα να συµβεί η χειρότερη δυνατή περίπτωση, να 

είναι βέβαιη.  (Beck, 1976). 
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Επαναπροσδιορισµός των ευθυνών (reattribution).  Η τεχνική αυτή βασίζεται στο 

γεγονός, ότι είναι σχεδόν αδύνατο ένα άτοµο να ευθύνεται εξ ολοκλήρου για καθετί 

που συµβαίνει σε µια δεδοµένη κατάσταση, όταν µάλιστα στην κατάσταση αυτή 

συµµετέχουν και άλλα άτοµα ή παράγοντες.  Τότε, ο θεραπευτής καλείται να βοηθήσει 

τον ασθενή να διαµοιράσει πιο «δίκαια» τις ευθύνες µιας κατάστασης µεταξύ των 

ατόµων που έχουν συνεισφέρει ή των υποκειµενικών παραγόντων, µε στόχο και 

αποτέλεσµα τη µείωση των ενοχών και του θυµού.  (Freeman et al., 1990).  Μάλιστα, 

η τεχνική αυτή έχει ευρεία εφαρµογή στους ασθενείς που συχνά αναρωτιούνται για 

την έκταση των προσωπικών τους ευθυνών στη γένεση της ασθένειας.  (Faster & 

McLellan, 2000). 

Μετατροπή της «ατυχίας» σε πλεονέκτηµα (turning adversity to advantage).  Η 

τεχνική αυτή κατευθύνεται προς την τάση των ασθενών να διαπιστώνουν 

γρηγορότερα και ευκολότερα τα µειονεκτήµατα ως επακόλουθα των αλλαγών της 

ζωής, παρά να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα που πιθανόν να προκύπτουν.  Σαφής, 

λοιπόν, έλεγχος των αντικειµενικά θετικών, πέρα από τις υποκειµενικά αρνητικές 

πλευρές ενός γεγονότος, µπορεί να έχει καθοριστικά θετικό αντίκτυπο στον ασθενή, 

χωρίς βέβαια ο θεραπευτής να εκδηλώνεται υπερβολικά αισιόδοξος απέναντι στην 

αρνητικότητα του ασθενή.  (Beck, 1976.  Freeman et al., 1990). 

Άµεση αµφισβήτηση (direct disputation).  Η τεχνική αυτή εφαρµόζεται σε περιπτώσεις, 

όπου µια ευθεία πρόκληση των απόψεων του ασθενούς είναι απόλυτα αναγκαία, όπως 

για παράδειγµα στην περίπτωση του αυτοκτονικού ιδεασµού, καθώς αυτού του είδους 

η προσέγγιση γενικά αποφεύγεται στη γνωστική ψυχοθεραπεία.  Έτσι, σε περιπτώσεις 

όπου ο θεραπευτής πρέπει να δράσει γρήγορα ή σε περιπτώσεις που ο ασθενής είναι 

ιδιαίτερα απαθής προς τη θεραπεία, η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη.  (Beck, 

1976.  Freeman et al., 1990). 

Λεκτική εξωτερίκευση (της εσωτερικής φωνής του ασθενούς) των αρνητικών 

αυτόµατων σκέψεων (externalization of voices-talking back).  Ο ασθενής είναι δυνατό 

να χειριστεί αρκετά αποτελεσµατικά τις δυσπροσαρµοστικές αυτόµατες σκέψεις του 

µέσα από ένα role-play µε τον θεραπευτή του, όπου ο τελευταίος έχει τη φωνή των 
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αρνητικών αυτόµατων σκέψεων του ασθενούς, οπότε τον προκαλεί να αντιδράσει 

προς αυτές  (Talking back) και να τις αντικρούσει, ώστε τελικά να δοκιµάζει χειρισµούς 

που ευνοούν την προσαρµογή του.  (Μάνος, 1997.  Beck, 1976.  Freeman et al., 

1990). 

 

B. Γνωστικές Τεχνικές για την εξάλειψη των γνωστικών παραµορφώσεων  
 

Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για να αλλάξουν τις γνωστικές παρα-µορφώσεις 

µπορούν κάλλιστα να επικεντρωθούν και στις αυτόµατες σκέψεις.  Παρόλα αυτά, οι 

τεχνικές αυτές είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές για να περιορίσουν την αξιοπιστία των 

πεποιθήσεων του ασθενούς σχετικά µε τις παραµορφώσεις στις οποίες προβαίνει.  

Βέβαια, αν και κάποιες από τις αρνητικές σκέψεις που βιώνουν οι ασθενείς µπορεί να 

είναι αλήθεια, ωστόσο αρκετές από αυτές είναι παραµορφώσεις που δυσχεραίνουν την 

προσαρµογή του ατόµου στην ασθένεια.  (Freeman et al., 1990). 

Οραµατίζοντας τις παραµορφώσεις (labeling of distortions). Αρκετοί ασθενείς θεωρούν 

ότι όταν αναγνωρίζουν και ονοµατίζουν τις γνωστικές παραµορφώσεις, στις οποίες 

υποκύπτουν στο πλαίσιο των αυτόµατων σκέψεών τους, αποδυναµώνεται το 

συναισθηµατικό τους αντίκτυπο.  Για το σκοπό αυτό, ο θεραπευτής προµηθεύει στον 

ασθενή µια λίστα µε τις γνωστικές παραµορφώσεις ή ακόµη και ένα σχετικό βιβλίο, 

ώστε να εξοικειωθεί µε αυτές.  Έτσι, όταν ο ασθενής κατά την αφήγησή του προβαί-

νει σε κάποιου είδους γνωστική παραµόρφωση, µε την παρότρυνση του θεραπευτή 

καλείται να την ταυτοποιήσει καθώς και να αναγνωρίσει το αντίκτυπό της.  (Beck, 

1976.  Freeman et al., 1990). 

∆ιώχνοντας την καταστροφολογία (decatastrophizing).  Με την τεχνική αυτή, ο 

θεραπευτής βοηθά τον ασθενή να επανεκτιµήσει τον αντίκτυπο ενός πιθανού 

γεγονότος, του οποίου προηγουµένως ο ασθενής έχει µεγαλοποιήσει υπερβολικά τις 

αρνητικές επιπτώσεις, πριν ακόµα αυτό συµβεί.  Ερωτήσεις που γίνονται σ’ αυτήν την 

περίπτωση είναι:  «ποιό είναι το χειρότερο ενδεχόµενο που µπορεί να συµβεί;», «όταν 
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συµβεί πώς θα αλλάξει τη ζωή σου;», «οι πιθανές επιπτώσεις πόσο νοµίζεις ότι θα 

διαρκέσουν;».  (Freeman et al., 1990.  Liese et al., 1995). 

Αντικρούοντας τη διχοτόµο σκέψη (challenging dichotomous thinking).  Μια τεχνική 

που χρησιµοποιείται προς την κατεύθυνση αυτή είναι αυτή κατά την οποία ο ασθενής 

καλείται να βαθµολογήσει την ένταση των συναισθηµάτων ή την αξιοπιστία των 

αυτόµατων σκέψεών του, συγκρίνοντάς τα µε τις πιο ακραίες µορφές τους µε τις 

οποίες έχει εµπειρία, προκειµένου να κατανοήσει ότι υπάρχουν και ενδιάµεσες εντάσεις 

ή καταστάσεις.  Ωστόσο, για εντονότερες περιπτώσεις χρησιµοποιείται µια πιο ισχυρή 

τεχνική, κατά την οποία αρχικά επιβεβαιώνεται από τον θεραπευτή η διχοτόµος σκέψη 

του ασθενούς για κάποιο γεγονός και στη συνέχεια ο θεραπευτής ζητά από τον ασθενή 

να δώσει ένα ορισµό µε δικά του λόγια για καθένα πόλο της διχοτόµου θεώρησης, 

οπότε στη συνέχεια µαζί µε τον ασθενή εξετάζουν αν τα γεγονότα που υπάρχουν ή 

έχουν συµβεί, στοιχειοθετούν πραγµατικά ή όχι µια από τις δυο καταστάσεις που 

προηγουµένως έχει ορίσει το άτοµο ή απλά κάποια ενδιάµεση.  (Beck, 1976.  Freeman 

et al., 1990). 

 

Γ. Τεχνικές για την αλλαγή των γνωστικών σχηµάτων 
 

Το πρώτο βήµα για την αποτελεσµατική τροποποίηση των δυσλειτουργικών 

πεποιθήσεων – γνωστικών σχηµάτων είναι η ταυτοποίησή τους, δηλαδή η αναγνώριση 

της εµπλοκής τους στη συµπεριφορά-στάση του ασθενή, καθώς και η περαιτέρω 

διαπίστωση από την πλευρά του των αρνητικών επιδράσεών τους, ότι δηλαδή 

δυσχεραίνουν την προσαρµογή του.  Βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση όλες οι 

τεχνικές που προαναφέρθηκαν για τον χειρισµό των αυτόµατων σκέψεων µπορούν να 

εφαρµοστούν και για την περίπτωση των γνωστικών αναπαραστάσεων.  Μια ωστόσο 

επιπλέον τεχνική που µπορεί να εφαρµοστεί, είναι η καταγραφή εναλλακτικών 

υποθέσεων (Writing an Alternative Assumption).  Κατά την εφαρµογή της, ο ασθενής, 

αφού συµφωνήσει µε τον θεραπευτή για την ύπαρξη και για τον τρόπο µε τον οποίο 

συγκεκριµένη γνωστική αναπαράσταση καθορίζει τη σκέψη και τη συµπεριφορά του 

ατόµου, ο ασθενής µε τη βοήθεια του θεραπευτή καλείται να αναζητήσει νέες στάσεις 
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που θα προέκυπταν, αν δεν υπήρχε στο πλαίσιο των πεποιθήσεών του η συγκεκριµένη 

γνωστική αναπαράσταση.  (Beck, 1976.  Freeman et al., 1990).  Για παράδειγµα, στη 

γνωστική κατασκευή του ατόµου που θεωρεί ότι κάθε φορά που παίρνει ένα χάπι του 

υπενθυµίζεται η ασθένειά του, σκέψη που του προκαλεί φόβο και ψυχολογική 

κατάπτωση, µια εναλλακτική γνωστική κατασκευή στοιχειοθετείται από την 

παροµοίωση της θεραπείας του µε κηπουρό που ξεριζώνει τα βλαβερά χόρτα και 

τελικά ο κήπος που είναι το άτοµο γίνεται οµορφότερος. 

Επιπλέον, προκειµένου το άτοµο να µάθει να σκέπτεται µε τρόπο που να 

διευκολύνεται η προσαρµογή στην ασθένεια και στη θεραπεία της, µπορεί να χρησι-

µοποιήσει µια άλλη τεχνική, όπου σε µια λευκή σελίδα χωρισµένη σε δύο στήλες, στη 

µια καταγράφονται οι αρνητικές-δυσλειτουργικές γνωστικές κατασκευές και στην άλλη 

κατ’ αντιστοιχία σκέψεις που ευνοούν την προσαρµογή.  Για παράδειγµα, η σκέψη 

«δεν αντέχω αυτόν τον πόνο, µε σκοτώνει», µπορεί να αντικατασταθεί από την 

πρόταση «ο πόνος είναι πολύ ενοχλητικός, αλλά δεν θα µε σκοτώσει κιόλας!».  

(Καρανικόλα-Ζαφειροπούλου-Κουτρουµπή, 2004). 

Ωστόσο, αρκετές φορές ο ασθενής θεωρεί ότι του είναι αδύνατον να σκεφτεί κάποια 

εναλλακτική άποψη και τελικά στρέφεται προς το αντίθετο άκρο.  Τότε, ο θεραπευτής 

καλείται να βοηθήσει τον ασθενή να διατυπώσει γραπτά κάποιες υποθέσεις και στη 

συνέχεια να τις συγκρίνουν µε τα πραγµατικά γεγονότα που λειτουργούν ως στοιχεία.  

(Beck, 1976.  Freeman et al., 1990). 

 

∆. Τεχνικές για τον χειρισµό των νοητικών εικόνων 
 

Αντικατάσταση µιας νοητικής εικόνας από κάποια άλλη.  Ο θεραπευτής όταν 

χρησιµοποιεί την τεχνική αυτή, ωθεί τον ασθενή να δηµιουργήσει εναλλακτικές εικόνες 

που να µην σχετίζονται µε αρνητικές εκβάσεις, αναφορικά µε τη στρεσογόνο 

κατάσταση και να αντικαθιστά µε αυτές τις αντίστοιχες δυσπροσαρµοστικές.  (Beck, 

1976.  Freeman et al., 1990). 
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Νοητική πρόβα γνωστικών-συµπεριφορικών διαδικασιών.  Ο ασθενής νοητικά 

εφαρµόζει συγκεκριµένες συµπεριφορές, χωρίς την ίδια στιγµή να έρχεται αντιµέτω-

πος µε τα πρακτικά προβλήµατα ή το ρίσκο της πραγµατικής κατάστασης.  (Beck, 

1976.  Freeman et al., 1990). 

Συστηµατική απευαισθητοποίηση και κατακλυσµική πρακτική.  Ο ασθενής ξεκινώντας 

από µια φανταστική εικόνα που επιφέρει µόνο ήπια δυσφορία, προχωρά σταδιακά σε 

φανταστικές σκηνές που προκαλούν εντονότερα συναισθήµατα.  Με τον τρόπο αυτό, 

ο ασθενής φαντάζεται τις σκηνές να επαναλαµβάνονται και ταυτόχρονα εφαρµόζει 

τεχνικές χαλάρωσης, ώστε τελικά να φαντάζεται άνετα πια τη σκηνή που αρχικά 

προκαλούσε τα πιο έντονα συναισθήµατα.  Η κατακλυσµική τεχνική είναι µια παρόµοια 

πρακτική, κατά την οποία ο ασθενής φαντάζεται ότι βρίσκεται στην κατά-σταση που 

θα µπορούσε να είναι η περισσότερο τροµακτική και για χρονικό διάστηµα µέχρι να 

αρχίσει να µειώνεται η δυσφορία του.  (Beck, 1976.  Freeman et al., 1990). 

Επεξεργασία µέσω νοητικών εικόνων (coping imagery).  Ο ασθενής αρχικά 

φαντασιώνεται µια προβληµατική κατάσταση, φαντάζεται πως αυτό που φοβάται 

σχετικά µε την κατάσταση συµβαίνει και στη συνέχεια φαντάζεται ότι ανέχεται τη 

δυσφορία, ενώ ταυτόχρονα χειρίζεται αποτελεσµατικά την κατάσταση.  (Beck, 1976.  

Freeman et al., 1990). 

 

Ε. Τεχνικές για τον έλεγχο των επαναλαµβανόµενων σκέψεων 
 

Σταµάτηµα της σκέψης.  Ο ασθενής διδάσκεται πώς να διακόπτει τον ειρµό αυτών των 

σκέψεων, µε στόχο να επεξεργαστεί αποτελεσµατικά τόσο τις σκέψεις, όσο και τις 

καταστάσεις.  Έτσι, ο ασθενής καλείται να διακόψει την ανάδυση αυτών των σκέψεων 

µόλις προκύψει η πρώτη, µε ένα έντονο και απότοµο εξωτερικό ερέθισµα, φανταστικό 

ή πραγµατικό, όπως ένα απότοµο χτύπηµα στο τραπέζι και ταυτόχρονα να ωθήσει τον 

εαυτό του να σκεφτεί κάτι άλλο.  (Beck, 1976.  Freeman et al., 1990). 

Αλλαγή κατεύθυνσης των σκέψεων.  Εφαρµόζοντας την τεχνική αυτή, το άτοµο 

καλείται να απασχολεί το µυαλό του µε ουδέτερες ή ευχάριστες σκέψεις ή και να 
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ασχολείται µε κάποια εργασία που απαιτεί συγκέντρωση.  (Moorey & Greer, 1989.  

Freeman et al., 1990). 

Περίσπαση της σκέψης.  Στην περίπτωση αυτή, το άτοµο καλείται να βαθµο-λογήσει 

την ένταση του άγχους ακριβώς τη στιγµή που το νιώθει.  Μετά καλείται να 

προσηλωθεί σε κάποιο γεγονός ή αντικείµενο του εξωτερικού περιβάλλοντος και να το 

περιγράψει µε κάθε λεπτοµέρεια.  Μετά από λίγα λεπτά εφαρµογής της τεχνικής, ο 

θεραπευτής ζητά από τον ασθενή να εκτιµήσει ξανά την ένταση του άγχους του, 

οπότε αυτή είναι µειωµένη και ο ασθενής διαπιστώνει την αποτελεσµατικότητα αυτής 

της τεχνικής, προκειµένου να αρχίσει να την εφαρµόζει.  (Freeman et al., 1990).       Η 

τεχνική αυτή εφαρµόζεται και σε συνδυασµό µε µια ευχάριστη για το άτοµο 

δραστηριότητα, όπως για παράδειγµα την ακρόαση µουσικής ή την παρακολούθηση 

της αγαπηµένης εκποµπής στην τηλεόραση.  Μάλιστα, από πρόσφατες µελέτες 

προκύπτει ότι η ακρόαση ευχάριστης µουσικής αυξάνει την αιµάτωση του εγκεφάλου, 

βελτιώνει τη διάθεση και µειώνει τα επίπεδα του στρες.  (Lovejon et al., 2000). 

Εφαρµογή προγραµµάτων σχετικά µε έλευση αρνητικών σκέψεων. Ο ασθενής καλείται 

να µεταθέσει τις αρνητικές σκέψεις οπότε αυτές ανακύπτουν για κάποια άλλη, αλλά 

συγκεκριµένη στιγµή της ηµέρας, µε στόχο να αρχίσει να αποκτά ένα σχετικό έλεγχο 

πάνω στις δυσλειτουργικές σκέψεις.  (Beck, 1976.  Freeman et al., 1990). 

 

ΣΤ. Γνωστικές τεχνικές για την αλλαγή και για τον έλεγχο της 
συµπεριφοράς 

 
Πρόληψη των συνεπειών των πράξεων.  Ο θεραπευτής βοηθά τον ασθενή να 

κατανοήσει κατά πόσο αντιδρά παρορµητικά από συνήθεια ή ακόµη αν αδυνατεί να 

σκεφτεί τις συνέπειες, σχετικά µε τις αντιδράσεις που του προκαλούν δυσφορία. 

Στη συνέχεια, ωθεί τον ασθενή να ξεκαθαρίσει τους ουσιαστικούς στόχους από τη 

συγκεκριµένη πράξη-διαδικασία, η οποία ωστόσο καταλήγει να δηµιουργεί την 

προβληµατική κατάσταση που είναι και ο στόχος της παρέµβασης, ενώ στο τέλος ο 

θεραπευτής καταλήγει να κατευθύνει την προσοχή του ασθενούς στις πιθανές 
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συνέπειες εναλλακτικών και επιθυµητών ενεργειών.  (Beck, 1976.  Freeman et al., 

1990). 

Ενίσχυση της ασυµφωνίας (inducing dissonance). Ο θεραπευτής χρησιµοποιεί την 

αντίθεση ανάµεσα σε πράξεις, συναισθήµατα ή πεποιθήσεις και σε προσωπικές, 

οικογενειακές, πολιτισµικές ή θρησκευτικές αξίες, για να βοηθήσει τον ασθενή να 

αποφύγει συµπεριφορές επικίνδυνες ή προβληµατικές στάσεις.  (Beck, 1976.  Freeman 

et al., 1990). 

Αξιολόγηση θετικών και αρνητικών.  Ο θεραπευτής µαζί µε τον ασθενή κατά-γράφουν 

µε σαφήνεια τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από τη διατήρηση µιας 

συγκεκριµένης, σχετικής µε το πρόβληµα πεποίθησης, σχήµατος συµπεριφοράς ή 

αποτελέσµατος µιας πράξης.  Ταυτόχρονα καταγράφουν σε ξεχωριστή λίστα τα θετικά 

και τα αρνητικά τουλάχιστον µιας εναλλακτικής στάσης, χρήσιµης και 

αποτελεσµατικής, οπότε ο ασθενής καλείται να πραγµατοποιήσει τη σύγκριση.  

(Freeman et al., 1990.  Kissane et al., 1997). 

Εξάσκηση της αυτοκαθοδήγησης.  Ο θεραπευτής µαζί µε τον ασθενή αρχικά 

κατασκευάζουν έναν κατάλογο µε σαφείς οδηγίες συµπεριφοράς, που αν εφαρµοστούν 

οδηγούν στην επιθυµητή συµπεριφορά.  Κατόπιν, ο ασθενής αρχίζει να επαναλαµβάνει 

τις οδηγίες φωναχτά και µετά από εξάσκηση δεν χρειάζεται να τις λέει πλέον φωναχτά, 

αφού αυτές αναδύονται αυτόµατα και αρχίζουν να επηρεάζουν τις αντιδράσεις του 

ατόµου.  (Freeman et al., 1990). 

Αυτοενεργοποίηση των προσωπικών κινήτρων.  Ο ασθενής µε τη βοήθεια του 

θεραπευτή καθοδηγείται, ώστε να µπορέσει να αντιληφθεί και να ξεκαθαρίσει 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα από την εφαρµογή συγκεκριµένων συµπεριφορών.  

Στόχος είναι, οι συµπεριφορές αυτές να λειτουργήσουν ως κίνητρα για την ενεργο-

ποίηση του ατόµου προς την υιοθέτηση της επιθυµητής στάσης που εξυπηρετεί την 

προσαρµογή στην ασθένεια.  (Freeman et al., 1990.  Watson e al., 1996). 
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7.3.2.2 Συµπεριφορικές τεχνικές 

Α. Τεχνικές για την αλλαγή συµπεριφοράς 

∆ιαβάθµιση καθηκόντων (graded task assignment).  Αρκετά συχνά τα άτοµα που 

έχουν προσβληθεί από µια απειλητική για τη ζωή ασθένεια όπως το έµφραγµα του 

µυοκαρδίου, διακατέχονται από ένα αίσθηµα αδυναµίας που γενικεύεται σε διάφορους 

τοµείς της ζωής.  Στην περίπτωση αυτή, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που έχει να 

αντιµετωπίσει ο ασθενής µπορούν να «διασπαστούν» σε µικρότερα και ταυτόχρονα 

ευκολότερα, µε σκοπό µέσα από µικρά αλλά σταθερά βήµατα ο ασθενής να φτάσει σε 

ένα µεγάλο στόχο.  (Moorey et al., 1989.  Freeman et al., 1990).  Με την τεχνική αυτή 

τονώνεται το αίσθηµα αυτοεκτίµησης αλλά και ελέγχου του ατόµου. 

Θέσπιση προγράµµατος δραστηριοτήτων.  Στόχος της τεχνικής αυτής είναι να 

προγραµµατιστεί εποικοδοµητικά ο χρόνος του ασθενούς, ώστε να περιλαµβάνονται, 

ιεραρχικά µε βάση τις υπάρχουσες προτεραιότητες, τα καθήκοντα τα οποία απαιτείται 

να εκτελέσει το άτοµο, όπως επίσης ο χρόνος για ξεκούραση και ψυχαγωγία.  (Liese et 

al., 1995.  Μάνος, 1997). 

Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες.  Η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιό-τητες µπορεί 

να γίνει µέσα από role-playing ή καταγραφή σε video, µε σκοπό την εκµάθηση και την 

αξιολόγηση των επιθυµητών δεξιοτήτων.  (Freeman et al., 1990). 

Β. Τεχνικές για την αλλαγή της διάθεσης ή του συναισθήµατος 
 

Προγραµµατισµός δραστηριοτήτων.  Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή, ο θεραπευτής 

αρχικά λειτουργεί, ώστε ο ασθενής να κατανοήσει την άµεση σύνδεση ανάµεσα στην 

άσχηµη διάθεσή του και σε στιγµές που είναι αδρανής.  Για το σκοπό αυτό, γίνεται για 

παράδειγµα χρήση της τεχνικής της καθοδηγούµενης ανακάλυψης.  Στη συνέχεια, 

χρησιµοποιείται η τεχνική προσδιορισµού επιθυµητών για τον ασθενή στόχων, ώστε 

αυτοί να λειτουργήσουν ως κίνητρα και τελικά γίνεται προσπάθεια να κατανοήσει 
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ξεκάθαρα ο ασθενής την ορθολογική βάση της χρήσης αυτής της τεχνικής, ώστε να 

την αποδεχθεί και να την εφαρµόσει. 

Βέβαια, οι δραστηριότητες που επιλέγονται για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

βρίσκονται στα όρια των δυνατοτήτων του ασθενούς, ενώ οι αποτελεσµατικότερες 

από αυτές είναι εκείνες που απασχολούν ταυτόχρονα το µυαλό, περιλαµβάνουν 

κάποιου βαθµού σωµατική άσκηση, είναι σχετικά ευχάριστες για το άτοµο, αλλά και 

αξίζουν στα µάτια του ασθενούς να προσπαθήσει κανείς για να τις πετύχει.  Με την 

εφαρµογή αυτής της τεχνικής, ο ασθενής επιτυγχάνει ευχαρίστηση και αίσθηµα 

κυριαρχίας.  (Mastery and Pleasure). (Freeman et al., 1990).  Κυρίως όµως, ο ασθενής 

αντιλαµβάνεται ότι υπάρχουν πτυχές της ζωής που δεν εµπλέκουν ενασχόληση µε τη 

νόσο, που του δίνουν ευχαρίστηση και την αίσθηση του ελέγχου.  

Έκθεση σε πραγµατικά γεγονότα.  Ο θεραπευτής και ο ασθενής επεξεργά-ζονται 

συµπεριφορές και συναισθήµατα, καθώς εκτίθενται σε πραγµατικές καταστά-σεις, ενώ 

ακόµη µπορούν να εφαρµόζουν νέες τεχνικές χειρισµού τους.  (Beck, 1976.  Freeman 

et al., 1990). 

Τεχνικές χαλάρωσης και ασκήσεις αναπνοής (relaxation and breathing exercises).  Η 

προοδευτική χαλάρωση, οι αναπνευστικές ασκήσεις, η ύπνωση και ο διαλογισµός είναι 

πολύ αποτελεσµατικές τεχνικές, ώστε το άτοµο να αποκτήσει την αίσθηση ελέγχου και 

ταυτόχρονα να περιορίσει το άγχος και τη δυσφορία που νοιώθει.  (Μάνος, 1987). 

Ασκήσεις κατά προσβολών ντροπής.  Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής επίτηδες 

καθοδηγείται από τον θεραπευτή να εκτελέσει πράξεις που ενέχουν µεγάλη 

πιθανότητα να προκαλέσουν ανεπιθύµητα την προσοχή από τον κόσµο, ώστε το 

άτοµο να έρθει αντιµέτωπο µε τον χειρισµό τους.  (Beck, 1976.  Freeman et al., 

1990). 

Γ. Συµπεριφορικές τεχνικές για την επίτευξη γνωστικών αλλαγών 

Πειράµατα συµπεριφοράς.  Με τη βοήθεια ενός καλά οργανωµένου πειράµατος 

συµπεριφοράς, ο ασθενής καθοδηγείται από τον θεραπευτή να εφαρµόσει πειραµατικά 



Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ατόµων µε Στεφανιαία Νόσο – Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις 
 

Ρέθυµνο  2005          Σελίδα 204  

µια συµπεριφορά και να παρατηρήσει τα αποτελέσµατά της, ώστε να έχει µε τον 

τρόπο αυτό τη δυνατότητα να εξακριβώσει την εγκυρότητα των πεποι-θήσεων ή των 

προσδοκιών του σχετικά µε µια κατάσταση.  (Freeman et al., 1990). 

Θεραπεία προκαθορισµένου ρόλου (fixed role therapy).  Ο θεραπευτής σε συνεργασία 

µε τον ασθενή εντοπίζουν µια σειρά συµπεριφορών που η εκδήλωσή τους από την 

πλευρά του ασθενούς θα υποδήλωνε ακριβώς το αντίθετο συναίσθηµα από το 

αρνητικό συναίσθηµα-στόχο της θεραπευτικής διαδικασίας και στη συνέχεια ο ασθενής 

καλείται να συµπεριφέρεται σαν το επιθυµητό συναίσθηµα να ήταν παρόν.  (Haber, 

1995). 

Αντιστροφή ρόλων.  Ο θεραπευτής αναλαµβάνει το ρόλο του ασθενούς και ο ασθενής 

του ατόµου µε το οποίο υπάρχει το πρόβληµα στην επικοινωνία, όταν η δυσχέρεια 

αυτή είναι ο στόχος της παρέµβασης.  (Freeman et al., 1990). 

Βιβλιοθεραπεία.  Η βιβλιοθεραπεία αφορά στο διάβασµα βιβλίων σχετικών µε την 

ασθένεια και άλλων.  (Freeman et al., 1990). 

7.3.3 Ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις την περίοδο ανάρρωσης – αποκατάστασης 

 

Τις επόµενες εβδοµάδες µετά το έµφραγµα του µυοκαρδίου, οι άρρωστοι συχνά 

περιγράφουν καταθλιπτικές διαταραχές, όπου περιλαµβάνονται, έλλειψη 

ενδιαφέροντος και ενεργητικότητας, διαταραχή της µνήµης, κακός ύπνος, αδυναµία 

συγκέντρωσης και ευερεθιστότητα.  Μερικοί ανησυχούν υπερβολικά για εµφανιζόµε-

νους πόνους στο στήθος (που δεν οφείλονται στην καρδιά) ή άλλους πόνους.  Τα 

προβλήµατα αυτά βελτιώνονται, και οι περισσότεροι άρρωστοι σε µερικές εβδοµάδες 

αναλαµβάνουν πλήρη δραστηριότητα.  Μερικοί µόνον άρρωστοι αναπτύσσουν 

σοβαρού βαθµού κατάθλιψη που συνοδεύεται αποδεδειγµένα µε αυξηµένη θνησιµό-

τητα τους επόµενους µήνες.  (Μπαλλής, 2000). 
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Μια ποικιλία τεχνικών και προσεγγίσεων χρησιµοποιούνται από την ψυχολογία στην 

προσπάθειά της να παρέµβει για την καλύτερη φυσιολογική και ψυχοκοινωνική 

αποκατάσταση ενός ατόµου, στο ιστορικό του οποίου έχει εγγραφεί ένα έµφραγµα του 

µυοκαρδίου.  Ως τέτοια µέσα, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

αναφέρονται: 

1. τεχνικές χαλάρωσης και τεχνικές ελέγχου του άγχους 

2. συγκεκριµένες µορφές ψυχοθεραπείας (κυρίως γνωσιακής ή 

συµπεριφορι-κής κατεύθυνσης).  (Ποταµιάνος, 1995). 

Ένα τµήµα της πλούσιας βιβλιογραφίας για τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες του 

εµφράγµατος του µυοκαρδίου αναφέρεται σε προσπάθειες να αναγνωριστούν οι 

παράγοντες που διακρίνουν τα άτοµα µε επιτυχή αντιµετώπιση του εµφράγµατος από 

εκείνα µε ανεπιτυχή αντιµετώπιση.  Ερευνητικές παρατηρήσεις σύµφωνα µε την Terry 

(1992) υποστηρίζουν πως: 

 α) Ούτε η σοβαρότητα του εµφράγµατος ούτε οι δηµογραφικές µεταβλητές 

φαίνεται να παρέχουν ιδιαίτερα χρήσιµα στοιχεία στο συγκεκριµένο θέµα, 

παρότι υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που προτείνουν ότι οι εργαζόµενοι σε 

χειρωνακτικές εργασίες είναι πιθανό να προσαρµόζονται ανεπαρκώς στην 

εµπειρία του εµφράγµατος. 

β) Το ίδιο το έµφραγµα αποτελεί ψυχοπιεστικό γεγονός.  Εποµένως, µπορούµε 

να ισχυριστούµε ότι η αξιολόγηση του ατόµου, όσον αφορά το επίπεδο του 

στρες που σχετίζεται µε το έµφραγµα, και η κρίση του για την ικανότητά του 

να το χειριστεί θα µπορούσαν να προσφέρουν στοιχεία στην πρόβλεψη του 

επιπέδου προσαρµογής. 

γ) Η ένταξη επίσης του ατόµου σε κοινωνικές οµάδες παρέχει επίσης στοιχεία 

για µια σωστή πρόβλεψη.  Τα άτοµα που δεν είναι κοινωνικά αποµονωµένα 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποδεχθούν ενέργειες στήριξης που θα 

βοηθήσουν τις προσπάθειες ανάκαµψης.  Η ποιότητα των οικογενειακών 

σχέσεων έχει επίσης συσχετισθεί µε την ψυχοκοινωνική προσαρµογή του 
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ατόµου.  Οικογένειες µε καλές διαπροσωπικές σχέσεις παρέχουν ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον, ενώ οικογένειες µε κακές σχέσεις µεταξύ των 

µελών τους χαρακτηρίζονται από προσπάθειες υπερπρο-στασίας του µέλους 

που έχει βιώσει ένα έµφραγµα.  (Terry, 1992). 

Στα διάφορα προγράµµατα παρέµβασης που απευθύνονται σε άτοµα µε ιστορικό 

εµφράγµατος του µυοκαρδίου, µια από τις συνιστώσες της επιτυχίας αναφέρεται στην 

επιστροφή του ατόµου στην πριν από το περιστατικό απασχόλησή του.  Σύµφωνα µε 

τους Abbott και Berry (1991) ένα προφίλ των ατόµων µε µεγαλύ-τερες πιθανότητες 

επιτυχούς επιστροφής στο επάγγελµά τους περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:  

είναι σχετικά νεαρά άτοµα, παντρεµένα, απασχολούνται σε µη χειρωνακτικές εργασίες, 

ανήκουν σε υψηλές κοινωνικο-οικονοµικές οµάδες και θεωρούν ότι κατέχουν ένα 

βαθµό προσωπικού ελέγχου πάνω στην υγεία τους.  Αξιο-πρόσεκτο στη µελέτη είναι 

ότι τα άτοµα είχαν αποδώσει το έµφραγµα στην προσωπική πίεση που βίωναν.  

(Abbott & Berry, 1991). 

Ένα πρόγραµµα όµως αποκατάστασης δεν έχει ως µοναδικό στόχο την επιστροφή του 

ασθενή στην εργασία του.  Από τους βασικότερους στόχους ενός τέτοιου 

προγράµµατος είναι η επιστροφή του ατόµου στους ρυθµούς της πριν από το 

περιστατικό ζωής του, όχι µόνο σε επαγγελµατικό επίπεδο αλλά επίσης σε επίπεδο 

σωµατικής δραστηριότητας, προσωπικών αναγκών και διαπροσωπικών σχέσεων.  

Εποµένως, ο ευρύτερος στόχος αυτών των προγραµµάτων είναι η ποιότητα της 

καθηµερινής ζωής του ατόµου.  (Maes, 1992). 

Από τη µέχρι τώρα παρουσίαση, γίνεται κατανοητό ότι η ψυχοκοινωνική παρέµβαση 

µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά α) στη φάση της πρωτογενούς πρόληψης β) κατά τη 

διάρκεια εµφάνισης της κλινικής εικόνας της νόσου και γ) στη δευτερογε-νή πρόληψη 

και στην ψυχοκοινωνική ανάκαµψη του ατόµου.  Για την παραπέρα βελτίωση της 

ποιότητας της παρέµβασης µπορούµε να κάνουµε τις εξής επισηµάνσεις: 

α) Η µέχρι τώρα έρευνα χαρακτηρίζεται από µια σειρά µεθοδολογικών αδυναµιών. 
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β) Το σύνολο των προγραµµάτων παρέµβασης χαρακτηρίζεται από µαζικότητα, 

γεγονός που δείχνει την αδυναµία αξιολόγησης των ερευνητικών δεδοµένων, τα οποία 

υποστηρίζουν τη θέση ότι κάποιες παρεµβάσεις είναι κατάλλη-λες για συγκεκριµένα 

άτοµα και κάποιες όχι.  Πολύ σηµαντικό επίσης είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

λαµβάνει χώρα η προσπάθεια παρέµβασης.  Ένα ετερογενές, πληθυσµιακό, 

περιβάλλον, µέσα στο οποίο τα άτοµα µπορούν να επιλέξουν συγκεκριµένα πρότυπα 

σύγκρισης, φαίνεται να οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσµατα.  (Ποταµιάνος, 1995). 

Οι Helgeson και Taylor (1993) υποστηρίζουν ότι είναι πολύ σηµαντικό για ένα 

πρόγραµµα παρέµβασης να παρέχει στα άτοµα τη δυνατότητα της προς τα έξω 

αξιολόγησης και ταυτόχρονα της προς τα πάνω συνεργασίας.  Υποστηρίζεται, δηλαδή, 

ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν οι γνώσεις της κοινωνικής ψυχολογίας, σύµφωνα µε τις 

οποίες, όταν τα άτοµα βιώνουν µια ψυχοπιεστική κατάσταση (όπως είναι η καρδιακή 

επιπλοκή), συγκρίνουν την κατάστασή τους µε αυτή των ατόµων που βρίσκονται σε 

χειρότερη θέση, ενώ ταυτόχρονα επιλέγουν να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν 

πληροφορίες µε άτοµα των οποίων η κατάσταση κρίνεται ως καλύτερη.  Βέβαια, είναι 

εύλογο το ερώτηµα που αναφέρεται στο τι συµβαίνει µε άτοµα που σε µια τέτοια 

ετερογενή οµάδα είναι σε «χειρότερη θέση».  Εδώ ακριβώς εµφανίζεται και η ανάγκη 

για εξειδικευµένο προσωπικό, για προσωπικό που δεν θα αφήσει αυτά τα άτοµα να 

βιώσουν πλήρη µαταίωση και τελικά να εγκαταλείψουν την οµάδα.  Για προσωπικό, 

που γνωρίζει ότι τέτοιες θέσεις µπορούν να καταλαµ-βάνονται από άτοµα µε υψηλή 

αυτό-εκτίµηση.  Σε περίπτωση που µια τέτοια θέση καταλαµβάνεται από άτοµο µε 

χαµηλή αυτό-εκτίµηση, το άτοµο αυτό χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και βοήθεια.  

Σε αυτού του είδους τις οµάδες θα ήταν χρήσιµο να µη συµµετέχουν άτοµα, η 

σοβαρότητα της κατάστασης των οποίων ενδεχοµένως να φόβιζε τα υπόλοιπα µέλη.  

Τέτοια άτοµα µπορούν να δηµιουργήσουν µια ξεχωριστή οµάδα.  Εποµένως κατάλληλα 

εκπαιδευµένο προσωπικό µπορεί να βοηθήσει στη σύνθεση µιας ετερογενούς οµάδας, 

η οποία θα επιτρέπει την προς τα κάτω αξιολόγηση και συνεπώς θα παρέχει θετική 

επανατροφοδότηση, καθώς και την προς τα πάνω συνεργασία, που είναι ικανή να 

προσφέρει ελπίδα και πληροφορίες κατάλληλες για περαιτέρω βελτίωση. 
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γ)  Ένα έµφραγµα αποτελεί, για το άτοµο που θα το υποστεί, έντονα πιεστικό, 

κατακλυσµικό γεγονός, που φέρει µια ποικιλία µηνυµάτων, κυρίως απώλειας και 

σοβαρού φόβου.  Το άτοµο κατακλύζεται από σκέψεις για την απώλεια της υγείας, 

απώλεια της κοινωνικής θέσης, απώλεια ελέγχου πάνω στην ίδια του τη ζωή και φόβο 

για τα µελλοντικά προβλήµατα που ενδεχοµένως εµφανιστούν στο σπίτι και τη δουλειά 

και, τελικά, φόβο γι’ αυτόν τον ίδιο το θάνατο.  Τέτοιες σκέψεις προκαλούν την 

εµφάνιση ισχυρών συναισθηµατικών αντιδράσεων που κυµαίνονται από την άρνηση 

του εµφράγµατος µέχρι το θυµό, το υπερβολικό άγχος και την κατάθλιψη.  Είναι πολύ 

σηµαντικό να υπάρχει πρώιµη παρέµβαση µε στόχο την ελαχιστοποίηση αυτών των 

συνεπειών του εµφράγµατος.  (Bennett, 1993). 

δ) Τέλος, αφού αναφερόµαστε στη βελτίωση της ποιότητας της ψυχοκοινωνι-κής 

παρέµβασης που προσφέρεται σε άτοµα τα οποία εµπλέκονται σε καρδιαγγειακά 

προβλήµατα, δεν µπορούµε παρά να ελέγξουµε ποια είναι η θέση που κατέχουν 

εξειδικευµένα άτοµα σε τέτοιου είδους προγράµµατα.  Το αποτέλεσµα ενός τέτοιου 

ελέγχου είναι δυστυχώς απογοητευτικό.  Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, που 

αναµένεται να αναλάβουν την ψυχοκοινωική αντιµετώπιση των συγκεκριµένων 

ασθενών, σχεδόν απέχουν από τις διάφορες οµάδες καρδιακής αποκατάστασης.  Στις 

περισσότερες χώρες µόνο µια µειονότητα ασθενών δέχεται κάποιο είδος 

ψυχοκοινωνικής βοήθειας.  (Ποταµιάνος, 1995). 

∆εν µπορεί εποµένως παρά να διαπιστώσει κάποιος το µεγάλο χάσµα που υπάρχει 

ανάµεσα στα ερευνητικά αποτελέσµατα και στην καθηµερινή πρακτική η οποία 

συναντάται στα προγράµµατα ψυχοκοινωνικής παρέµβασης των µονάδων καρδιακής 

αποκατάστασης, όπου βέβαια αυτά υφίστανται. 

 

7.4. Πρόγραµµα ψυχοκοινωνικής παρέµβασης 

Πιο κάτω θα γνωρίσουµε ένα πρόγραµµα ψυχολογικής βοήθειας που εφαρµόζεται στο 

τµήµα αποκατάστασης του καρδιολογικού κέντρου FELBRING / Hole Want Αυστρίας.  
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Το θεωρητικό του υπόβαθρο βασίζεται σε τεχνικές της «θεραπείας της συµπεριφοράς» 

που έχουν ως σκοπό να προωθήσουν τον αυτοέλεγχο των ασθενών.  Έχει αποδειχθεί 

ότι όταν γίνεται το πρόγραµµα αυτό σε µικρές οµάδες (5-10 άτοµα) µπορούµε να 

αυξήσουµε το ποσοστό επιτυχίας τέτοιων προγραµµάτων. 

α) «Μάθηµα-συζήτηση» µέσα στην κλινική. 

Η πρώτη συνάντηση γίνεται λίγες µέρες µετά την, συνήθως ξαφνική, εισαγωγή στην 

κλινική.  Το κύριο θέµα είναι το νόηµα και ο σκοπός της αποκατά-στασης µετά την 

έξοδο από το Νοσοκοµείο, η γνώση των παραγόντων που αυξάνουν τους κινδύνους 

µιας επανάληψης του εµφράγµατος και καλλιεργείται από την πρώτη στιγµή η ιδέα ότι 

ο ίδιος ο ασθενής πρέπει να γίνει γιατρός του εαυτού του.  Η ανάγκη συνεργασίας και 

συνεχούς παρακολούθησης από το γιατρό ή το νοσηλευτή τονίζεται βέβαια αλλά 

δίνεται πολύ µεγάλη έµφαση και στην αυτοπροστασία.  (Καλαντζή-Azizi, 1999). 

Εδώ βασικό ρόλο παίζει η ενσυναίσθηση (empathy) η οποία θεωρείται απαραίτητο 

συστατικό για ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις και ουσιαστικά στοιχεία στην 

αρχή µιας σχέσης.  Υποστηρίζεται µάλιστα ότι είναι απαραίτητη σε σχέσεις στις οποίες 

ενυπάρχει το στοιχείο της βοήθειας και προσφοράς, όπως είναι η σχέση αρρώστου-

θεραπευτή.  (Σταλίκας-Χαµόδρακα, 2004). 

Το να πληροφορηθούν οι ασθενείς τι τους συµβαίνει και να αρχίσουν από την αρχή να 

σκέφτονται το θέµα της αποκατάστασης, θεωρείται πολύ σπουδαίο, κυρίως γιατί οι 

ασθενείς που έπαθαν ένα ξαφνικό έµφραγµα και µεταφέρθηκαν εσπευσµένα στο 

Νοσοκοµείο είναι ψυχολογικά εντελώς απροετοίµαστοι και γι’ αυτό εµφανίζουν πολύ 

άγχος.  Ο ασθενής πρέπει, φεύγοντας από τις πρώτες συναντήσεις (γίνονται συνήθως 

1 ή 2 φορές την εβδοµάδα), να κάνει την ενδόµυχη σκέψη:  «Εδώ µου δίνεται 

πραγµατική βοήθεια αλλά και εγώ πρέπει ενεργά και συνειδητά να βοηθήσω στη 

θεραπεία».  (Καλαντζή-Azizi, 1999). 

β) «Μάθηµα-συζήτηση» πριν από την έξοδο. 
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Οι ασθενείς που πρέπει να φύγουν τις επόµενες µέρες από το Νοσοκοµείο συζητούν το 

θέµα του αυτοελέγχου (self control) και την πρωτεύουσα σηµασία του για µια επιτυχή 

αποκατάσταση.  Με παραδείγµατα και υποστήριξη τους δίνεται θάρρος για µια 

καινούργια ζωή, διότι η ζωή που θα κάνουν από τώρα και πέρα δεν θα είναι ίδια όπως 

πριν. 

Επίσης οι συγγενείς των ασθενών πρέπει να πληροφορηθούν και αυτοί πώς θα 

βοηθήσουν στις προσωπικές δυσκολίες που έχει να αντιµετωπίσει ο κάθε ασθενής.  

Αλλαγές στον τρόπο ζωής βεβαίως δεν µπορούν να γίνουν µόνο σ’ ένα άτοµο εφόσον 

ζει µε άλλους.  Πρέπει λοιπόν να δίνονται και γραπτές οδηγίες στους συγγενείς.      Με 

απλό και κατανοητό τρόπο να παρουσιάζεται το πώς πρέπει να οργανώσει τη ζωή του 

από τώρα και στο εξής ο ασθενής και πώς µπορεί να τον βοηθήσει το περιβάλλον. 

(Καλαντζή-Azizi, 2000). 

γ) «Μαθήµατα-συζητήσεις» µετά την έξοδο από το Νοσοκοµείο. 

Η πληροφόρηση, η ενηµέρωση, όσο καλή και αν είναι, δεν αρκεί αν ο ασθενής δεν 

βοηθηθεί, δεν «τονωθεί ψυχολογικά» καλά, ώστε να µετατρέψει αυτές τις γνώσεις σε 

πράξη.  άλλωστε όπως γνωρίζουµε πολύ καλά, το να «ξεχάσει» κάποιος έναν τρόπο 

ζωής 30-40 χρόνων και να µάθει να ζει αλλιώς είναι µια πολύ δύσκολη διαδικασία.  

Πρέπει λοιπόν να γίνει η αλλαγή: 

α) σταδιακά, «βήµα προς βήµα» 

β) να γίνονται συχνές συναντήσεις που θα έχουν σκοπό: 

 την κοινωνική ενίσχυση µέσω της οµάδας και την κοινωνική ενίσχυση από το 

άτοµο που ηγείται της οµάδας 

 το «πέρασµα» στο επόµενο βήµα, εφόσον ήδη θα έχει γίνει η συνειδητή αλλαγή 

στην καθηµερινή ζωή 

 επίσης την συµβουλευτική σε ατοµικές δυσκολίες ή διάφορες αλλαγές λόγω 

αστάθµητων παραγόντων.  (Καλαντζή-Azizi, 1999). 



Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ατόµων µε Στεφανιαία Νόσο – Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις 
 

Ρέθυµνο  2005          Σελίδα 211  

Στις οµάδες αυτές συνάντησης, οι ασθενείς έρχονται συνήθως για ένα µήνα, µια φορά 

την εβδοµάδα.  Οι οµάδες σ’ αυτή τη φάση µπορεί να είναι πιο µεγάλες (10-15 άτοµα).  

Η κύρια θεµατική τους είναι:  «Η αρρώστια σαν ευκαιρία για την καλυ-τέρευση της 

ποιότητας ζωής».  Γίνεται προσπάθεια να δοθεί στην ασθένεια µια θετική όψη.  Για 

παράδειγµα το έµφραγµα, δεν πρέπει να σηµαίνει κάτι κακό, αλλά µπορεί να το δει 

κάποιος σαν προειδοποίηση, ότι ο µέχρι τώρα τρόπος ζωής πρέπει να αλλάξει. 

 

7.4.1 Παραδείγµατα θεµάτων σε «µαθήµατα-συζητήσεις» 

 
Παρακάτω θα παρουσιαστούν ορισµένα θέµατα σε µαθήµατα-συζητήσεις, τα οποία 

είναι βασικά για έναν ασθενή µε στεφανιαία νόσο. 

7.4.1.1 Η ζωή µαζί µε το έµφραγµα 

Ο κύριος σκοπός είναι να µειωθεί το άγχος και η έλλειψη σιγουριάς στη ζωή.  Οι 

ασθενείς πρέπει να µάθουν να ζουν µαζί µε το πρόβληµά τους και να αλλάξουν τον 

τρόπο ζωής που έκαναν µέχρι τώρα.  (Μπαλλής, 2000). 

Οι ασθενείς που παρουσίασαν έµφραγµα δεν είχαν τον απαιτούµενο χρόνο να 

προετοιµαστούν.  Η ξαφνική απειλή για τη ζωή τους, τους «αποδιοργανώνει 

ψυχολογικά».  Υπάρχει ένας τεράστιος φόβος πως «θα επαναληφθεί το έµφραγµα 

σύντοµα» και πολλοί από αυτούς αρχίζουν µια πολύ σοβαρή ενδοσκόπηση, σκέφτονται 

εντατικά για το τι έκαναν ως τώρα, τι πρέπει να κάνουν (π.χ. ο 45χρονος πατέρας πώς 

θα κατοχυρώσει οικονοµικά τα ανήλικα παιδιά του, κ.α.).  Παρόλο που έχει περάσει ο 

άµεσος κίνδυνος, όπως το πιστοποιούν οι γιατροί, αρχίζουν να συνειδητοποιούν 

γνωστικά τον κίνδυνο, που αρχικά είχαν αντιδράσει µε πολύ συναίσθηµα.  Αυτό το 

άγχος συνοδεύεται συχνά από οργή, απογοήτευση, µελαγχολία ή αντίδραση προς τις 

ιατρικές οδηγίες.  Γι’ αυτό το λόγο οι οµάδες συζήτησης είναι πολύ σπουδαίες, ώστε να 

µην εµπλακεί ο ασθενής σ’ αυτό το φαύλο κύκλο των συναισθηµάτων.  Η ασθένεια 

πρέπει να αξιολογηθεί, όπως ήδη έχουµε αναφέρει παραπάνω, σαν µια ευκαιρία για µια 
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πιο «συνειδητή ζωή» µε «ανθρώπινη ποιότητα» χωρίς ξέφρενες συνήθειες (λίγος 

ύπνος, πολύ κάπνισµα, συνεχές στρες και υπερ-κόπωση κ.α.).  (Καλαντζή-Azizi, 1999). 

Μερικά ερωτήµατα πρέπει να συζητηθούν διεξοδικά: 

1. Τί συνέβη ακριβώς στον οργανισµό µου; 

2. Τί µπορούµε να κάνουµε για να ξεπεράσουµε την κρίση;  Σε τί µπορεί να 

βοηθήσει η ιατρική, τί πρέπει να κάνω εγώ ο ίδιος και τί µπορούν να 

κάνουν οι άλλοι για να ξεπεράσουµε τον κίνδυνο; 

3. Τί εξελίξεις περιµένουµε;  Πώς µπορώ να ελέγξω τις σκέψεις και τα 

συναισθήµατά µου µπρος στην ιδέα ότι µπορεί να ξαναπάθω έµφραγµα ή 

να πεθάνω ξαφνικά;  Τί µπορώ να κάνω ώστε η ζωή µου να έχει από 

τώρα νόηµα ή να γίνει πιο ευχάριστη;  (Καλαντζή-Azizi, 1999). 

Κάνοντας µια βιβλιογραφική ανασκόπηση βλέπουµε τι σπουδαίος είναι ο ρόλος του 

ψυχολόγου που εποπτεύει τις οµάδες αποκατάστασης κυρίως στο να ξεχωρίσει τι είναι 

«συµπτωµατική συµπεριφορά» (π.χ. µανιώδες κάπνισµα) και ποια «προβληµατική 

συµπεριφορά» (π.χ. µειωµένη αντίσταση σε αποτυχίες) που κρύβεται από πίσω και η 

οποία χρειάζεται ψυχοθεραπεία. 

7.4.1.2 Προβλήµατα φυσικής και ψυχικής αντοχής 

Τί συµβαίνει στην καθηµερινή ζωή µετά το έµφραγµα;  Υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες 

στο επάγγελµα;  Αν πρέπει ο ασθενής να συνταξιοδοτηθεί λόγω σοβαρής βλάβης της 

υγείας του, πώς µπορεί να οργανώσει τη ζωή του;  Αυτά τα κύρια ερωτήµατα 

συζητούνται εκτεταµένα.  Επίσης αναφέρεται και ο κίνδυνος υπερδραστη-ριότητας 

(«δεν έχω τίποτα και τώρα θα αποδείξω σε όλους ότι µπορώ να τα καταφέ-ρω» - είδος 

υπεραναπλήρωσης).  Ένας πολύ λεπτός ψυχολογικός χειρισµός δίνει στους ασθενείς 

την δυνατότητα σιγά-σιγά: 

 να ξαναβρούν τη µειωµένη εκτίµηση που είχαν για τον εαυτό τους, 
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 να πάψουν να έχουν τόσο λίγη εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, 

 να µην θεωρούν τον εαυτό τους «ανάπηρο» (δηλαδή ανίκανο, άρα αξιολύπητο 

κ.λπ.). 

Πολλές φορές πρέπει να επέµβει ο ψυχολόγος, γιατί ο ασθενής δείχνει φανερά 

συµπτώµατα δυσχέρειας στις διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και στις σχέσεις µε τον ίδιο 

τον εαυτό τους (τον υπερπροστατεύει ή τον κατηγορεί για την κατάντια του).  Κάθε 

ασθενής έχει τον ιδιαίτερο ατοµικό του τρόπο να ξεπερνάει τις δυσκολίες της ζωής, 

αλλά γνωρίζουµε ότι ένα έµφραγµα σηµαίνει µια υπερβολική πρόκληση προς τις 

δυνάµεις προσαρµογής, γι’ αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει κανείς 

µόνος του βασισµένος στη θέλησή του.  (Καλαντζή-Azizi, 1999). 

 

7.4.1.3 Σεξουαλική ζωή 

Πληροφόρηση και βαθµιαία αποβολή του άγχους για σεξουαλικές σχέσεις είναι το 

βασικό θέµα µιας τέτοιας συζήτησης.  Πολλοί ασθενείς, που έχουν καλές, αρµονικές 

σεξουαλικές σχέσεις µε έναν σύντροφο ως την ηµέρα του εµφράγµατος, έχουν το 

µεγάλο προσόν να υπάρχει στο πλάι τους αυτός ο σύντροφος, ο οποίος 

συµπαρίσταται, έχει υποµονή, αγαπά βαθιά, δεν πιέζει για επιδόσεις.  ∆ίνει λοιπόν ο 

αργός ρυθµός της επανένταξης στην φυσιολογική σεξουαλική ζωή σιγουριά και έτσι 

δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα.  Αν όµως προϋπήρχαν άγχη, σεξουαλικά 

προβλήµατα, τότε χρειάζεται και Ατοµική Ψυχοθεραπεία. 

 

7.4.1.4 Νευροµυϊκή χαλάρωση 

Οι ασθενείς µαθαίνουν σταδιακά την νευροµυϊκή χαλάρωση και την εφαρµόζουν.  

Συνήθως αυτές οι ασκήσεις γίνονται 2 φορές την εβδοµάδα ανά 60 λεπτά, από την 

πρώτη εβδοµάδα µετά το έµφραγµα, ώστε οι ασθενείς να µπορέσουν να τις 

εφαρµόσουν αρκετά έγκαιρα. 
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Τονίζεται ότι κατά την διάρκεια των ασκήσεων αρχίζει µια πολύ θετική διαδικασία:  ο 

ασθενής καταλαβαίνει σιγά-σιγά πώς πρέπει και µπορεί να πάρει στα χέρια του το θέµα 

της υγείας του (ατοµική ευθύνη του καθένα).  ∆εν µπορεί να είναι ένα παθητικό 

σκέλος της οµάδας γιατρός-νοσηλευτής- ασθενής.  Αυτή η αλλαγή στη 

συνειδητοποίηση της ευθύνης θεωρείται ένα βασικότατο στοιχείο σε όλα τα 

προγράµµατα αποκατάστασης.  (Καλαντζή-Azizi, 1999). 

 

7.4.1.5 Παράγοντες που µπορούν να αυξήσουν ή να µειώσουν καρδιακές παθήσεις 

Εδώ θα αναφέρουµε και θα τονίσουµε στατιστικά δεδοµένα που θα αυξήσουν την 

πίστη για το µέλλον των ασθενών.  ∆ιαπαιδαγωγούµε λοιπόν τα ενδιαφερόµενα άτοµα 

για µια πιο «σωστή» ζωή.  Βέβαια θα τονιστούν και οι κίνδυνοι µε συγκεκρι-µένα 

παραδείγµατα και µε παραστατικό τρόπο (σχήµατα, σλάιτς κ.α.). 

Κυρίως δίνεται έµφαση στα εξής: 

 Αν κάποιος φαίνεται από το ιστορικό του ότι δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα 

διάφορα στρες (αντίξοες συνθήκες) της ζωής αντιδρώντας µε ψυχοσωµατικές 

ασθένειες, τότε χρειάζεται µια ιδιαίτερη ψυχολογική βοήθεια.     

 Κατάχρηση καπνίσµατος. 

 Σακχαρώδης ∆ιαβήτης. 

 Υπέρταση. 

 Υπερλιπιδαιµία. 

 Έλλειψη κίνησης. 

 Χρόνιος αλκοολισµός. 

 Κληρονοµικότητα βεβαρηµένη. 

 Συνεχής επιβάρυνση λόγω ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. 

Για κάθε άτοµο ξεχωριστά δίνεται ιδιαίτερο πρόγραµµα «προσαρµογής στην 

καινούργια ζωή», ανάλογα µε τους ατοµικούς κινδύνους.  Όλοι µαζί όµως στην οµάδα 
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συζητούν τον καινούργιο τρόπο ζωής.  Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η πιο µεγάλη 

βοήθεια που µπορεί να δοθεί στο στάδιο της αποκατάστασης και της πρόληψης 

καινούργιων επιπλοκών:  το άγχος και η γενική νευρικότητα µειώνονται σηµαντικά.  

(Καλαντζή-Azizi, 1999). 

Τελειώνοντας, στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να κάνουµε µια επισήµανση σε σχέση µε τη 

µορφή της παρέµβασης που συνιστά η ψυχολογική προσέγγιση, τόσο στη φάση της 

πρόληψης (πρωτογενούς αλλά και δευτερογενούς), όσο και στη φάση της 

αποκατάστασης, παρατηρείται αδυναµία αξιολόγησης των δεδοµένων που πολλές 

φορές είναι αντιφατικά.  Η ανάπτυξη και αξιολόγηση συµπεριφορικών παρεµβάσεων 

έχουν καθυστερήσει δυσανάλογα µε την πορεία της ψυχοκοινωνικής καρδιαγγειακής 

επιδηµιολογίας.  ({Ποταµιάνος, 1995). 

Παράλληλα µε τη διεθνούς συντονισµένη επιστηµονική δράση, προβάλλει επιτακτική 

ανάγκη για έρευνες σε κλίµακα µιας πολιτισµικά και κοινωνικά οµοιογε-νούς οµάδας, µε 

στόχο τη διερεύνηση συγκεκριµένων υποθέσεων που βασίζονται στη λογική της 

αποτελεσµατικότητας του εφικτού.  Οι προτάσεις για τη δηµιουργία προγραµµάτων 

ψυχοκοινωνικής παρέµβασης θα οδηγούσαν σε αποτελεσµατικές πρακτικές. 
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8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία µελέτησε το θέµα της παρουσίασης των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων ατόµων µε στεφανιαία νόσο και τις ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις. 

Όπως είδαµε στους διαχρονικά σταθερούς, παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου για 

τη στεφανιαία νόσο (κάπνισµα, υπέρταση, επίπεδα χολιστερόλης, σταδιακά 

προστίθεται µια σειρά από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, πράγµα που κάνει επιτακτική 

την ανάγκη για αναγνώριση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε 

αυξηµένο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, ώστε να βοηθηθούν τα άτοµα να 

τροποποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά.  Ένας άλλος στόχος είναι η αναγνώριση 

φυσιολογικών διαδικασιών, µέσω των οποίων οι διάφοροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες 

ευθύνονται για την ανάπτυξη της ασθένειας.  Τέλος, ένας άλλος στόχος είναι η 

αναγνώριση των κοινωνικών οµάδων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη 

της στεφανιαίας νόσου, ώστε να υπάρξει αναδιοργάνωση των κοινωνικών δοµών για 

την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων. 

Σε σχέση µε τη µορφή της παρέµβασης που συνιστά η ψυχολογική προσέγγιση, τόσο 

στη φάση της πρόληψης (πρωτογενούς αλλά και δευτερογενούς), όσο και στη φάση 

της αποκατάστασης, παρατηρούνται µια αδυναµία αξιολόγησης των δεδοµένων, που 

πολλές φορές είναι αντιφαντικά. 

Στο πλαίσιο αυτό, η γνωστική θεωρία προτείνει πως συγκεκριµένες συναισθηµατικές 

αντιδράσεις, φυσιολογικές και µη, σχετίζονται µε διαφορετικά είδη γνωστικών 

κατασκευών.  Η ερµηνεία και το νόηµα µε το οποίο το άτοµο συνδέει µια κατάσταση ή 

ο τρόπος µε τον οποίο ένα γεγονός δοµείται από το άτοµο, θεωρητικά ορίζει τον 

τρόπο µε τον οποίο το άτοµο θα νοιώσει και θα συµπεριφερθεί.  Μια αρνητική 

θεώρηση του εαυτού του, του κόσµου και του µέλλοντος σχετίζεται µε άγχος, χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, αίσθηµα παραίτησης, απόσυρση και κατάθλιψη. 
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Κατ' επέκταση, ο τρόπος µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται την ασθένειά του, 

καθορίζει τον τρόπο που αισθάνεται και αντιδρά.  Ειδικότερα, όταν η ασθένεια γίνεται 

αντιληπτή ως απειλή, επιφέρει φόβο και άγχος και παράλληλα όταν ταυτίζεται µε 

απώλειες, εγείρονται συναισθήµατα θλίψης, θρήνου και κατάθλιψης.  Αντίθετα, όταν 

γίνεται αντιληπτή ως πρόκληση, τότε κυριαρχεί η ελπίδα. 

Στο πλαίσιο µιας τέτοιας θεώρησης, η γνωστική ψυχοθεραπεία - στο πλαίσιο της 

ψυχοκοινωνικής παρέµβασης - παρεµβαίνει στις προσωπικές πεποιθήσεις και τις 

γνωστικές κατασκευές που δυσχεραίνουν την προσαρµογή του ατόµου και στη 

θεραπεία του. 

 


