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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση ανάµεσα 

στα επίπεδα του στρες των χρόνιων και στην ψυχική τους υγεία. Επίσης να 

διερευνηθεί εάν υπάρχει σχέση ανάµεσα στις σκέψεις που κάνουν οι χρόνιοι ασθενείς 

για την κατάσταση της υγείας τους και στην ψυχική τους υγεία. Και ακόµη, να 

εξεταστεί εάν το φύλο και η διάρκεια της ασθένειας παίζουν και αυτά κάποιο ρόλο 

στην ψυχική υγεία των χρόνιων ασθενών. Αρχικά θα γίνει η ανάλυση κάποιων 

θεωρητικών θεµάτων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της προσαρµογής και 

του άγχους και στρες που εµφανίζουν οι χρόνιοι ασθενείς, και στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της έρευνας. Στην έρευνα συµµετείχαν 119 

ενήλικες που εµφανίζουν κάποια χρόνια ασθένεια. Τα αποτελέσµατα της έρευνας για 

της ψυχική υγεία των χρόνιων ασθενών έδειξαν ότι αυτή σχετίζεται µε το στρες, µε 

την προσκόλληση και µε την αντίσταση στις σκέψεις για την κατάσταση της υγείας 

τους. ∆ιαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα δεν βρέθηκε να υπάρχουν, όπως επίσης, δε 

βρέθηκε να επηρεάζει σηµαντικά την ψυχική υγεία των χρόνιων ασθενών ο χρόνος 

που διαρκεί η ασθένεια. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  

προσαρµογή, άγχος και στρες, χρόνιες ασθένειες, ψυχική υγεία, σκέψεις για την 

ασθένεια 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ορισµός: Χρόνιες ασθένειες και αναπηρίες- 
Συχνότητα εµφάνισης 
 
Ως χρόνια ασθένεια ή αναπηρία ορίζεται µία παθολογική κατάσταση στην 

οποία παρατηρούνται µία ή και περισσότερες βλάβες ή αποκλίσεις από τη 

φυσιολογική σωµατική ακεραιότητα και λειτουργικότητα του ατόµου, οι οποίες, 

ανεξάρτητα από το αν είναι εκτεταµένες ή όχι, παραµένουν ηµιµόνιµες ή µόνιµες. 

Κατά κανόνα, οι χρόνιες καταστάσεις οφείλονται σε παθολογικές αλλοιώσεις που δεν 

είναι αναστρέψιµες ή είναι εξαιρετικά δύσκολο να βελτιωθούν. Συνήθως αφήνουν ως 

κατάλοιπο κάποιου είδους αναπηρία (DiMatteo & Martin, 2006). Για να θεωρηθεί µία 

ασθένεια χρόνια πρέπει η διάρκειά της να είναι από 3 µήνες και πάνω. Οι χρόνιες 

είναι οι πιο συχνά εµφανιζόµενες ασθένειες στη σύγχρονη εποχή, στις αναπτυγµένες 

χώρες, τουλάχιστον. Οι χρόνιοι ασθενείς µε τη βοήθεια των φαρµακευτικών αγωγών 

και µε αλλαγές στον τρόπο ζωής και στις συνήθειές τους µπορούν πλέον να ζήσουν 

πιο µεγάλα χρονικά διαστήµατα και µία, όσο γίνεται, κανονική ζωή, παρόλο που 

εξακολουθεί να τους συνοδεύει η ασθένειά τους (Καραδήµας, 2005). 

Η αντιµετώπιση και η καταπολέµηση µιας χρόνιας ασθένειας προϋποθέτει την 

καταβολή εντατικής προσπάθειας, η οποία περιλαµβάνει την επιλογή και τήρηση της 

κατάλληλης θεραπείας, συνεχή παρακολούθηση και ειδική εκπαίδευση του ίδιου του 

ατόµου που πάσχει αλλά και των οικείων του, για σωστή τήρηση των οδηγιών για την 

λήψη των φαρµάκων, για αλλαγή της συµπεριφοράς (όταν αυτή επηρεάζει την 

κατάσταση της υγείας του ατόµου) και την ενίσχυση των «υγιεινών» συνηθειών ώστε 

αυτές να καθιερωθούν ως τρόπος ζωής. Σε αντίθεση µε τα άτοµα που πάσχουν από 

κάποια οξεία ασθένεια ή τραυµατισµό και νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο 

ακολουθώντας κάποια θεραπευτική αγωγή, οι χρόνιοι ή οι ανάπηροι ασθενείς πρέπει 

να προσπαθήσουν να ενσωµατώσουν, σε µία σχετικά φυσιολογική ζωή, τους 
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περιορισµούς που υφίστανται. Είτε ζουν µόνοι τους είτε µαζί µε άλλα άτοµα, πρέπει 

να διατηρήσουν κάποιο βαθµό ανεξαρτησίας και να επιτύχουν µία όσο το δυνατόν 

καλύτερη ποιότητα ζωής µέσα στα πλαίσια των περιορισµών που θέτει η κατάσταση 

της υγείας τους (DiMatteo & Martin, 2006). Είναι σηµαντικό, λοιπόν, οι χρόνιοι 

ασθενείς να µάθουν να ζουν µε τις συνέπειες της ασθένεια που τους βασανίζει. 

Τέτοιες συνέπειες είναι ο πόνος, διάφορα αρνητικά συµπτώµατα της ασθένειάς, 

έλλειψη σωµατικής και ψυχικής δύναµης, αλλαγές και περιορισµούς στις 

καθηµερινές τους δραστηριότητες, παρενέργειες από τη φαρµακευτική αγωγή, φόβοι 

για την εξέλιξη της ασθένειας, για τη ζωή τους, τη ζωή της οικογένειάς τους και για 

το µέλλον το δικό τους και της οικογένειάς τους (Καραδήµας, 2005).  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η συχνότητα εµφάνισης των χρόνιων 

ασθενειών είναι εντυπωσιακά υψηλή και τείνουν να εµφανίζονται όλο και πιο συχνά 

όσο αυξάνεται η ηλικία των ατόµων. Το 1995, σχεδόν 22,5 εκατοµµύρια κάτοικοι 

των Ηνωµένων Πολιτειών ηλικίας µεταξύ 18 και 64 ετών αντιµετώπιζαν 

περιορισµούς στις δραστηριότητες τους εξαιτίας κάποιου χρόνιου προβλήµατος 

υγείας (National Center for Health Statistics [NCHS], 1998). Ορισµένες από αυτές τις 

περιπτώσεις ήταν αποτέλεσµα µίας σοβαρής οξείας ασθένειας ή ενός σοβαρού 

ατυχήµατος, ενώ άλλες οφείλονταν σε χρόνια εκφυλιστικά νοσήµατα, όπως η 

ρευµατοειδής αρθρίτιδα, οι βλάβες στην περιοχή της ράχης ή της σπονδυλικής 

στήλης, ή ελκώδης κολίτιδα, ο διαβήτης, οι βλάβες στα κάτω άκρα ή στο ισχίο, οι 

διαταραχές της όρασης ακόµα και οι ψυχιατρικές διαταραχές. Οι πιο συχνές χρόνιες 

παθήσεις που παρουσιάζονται στους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 45 ετών είναι η 

παράλυση και οι περιορισµοί στη λειτουργικότητα των κάτω άκρων (κυρίως λόγω 

ατυχηµάτων). Ενώ για τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 45 ετών , οι πιο συχνές είναι 

η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα και τα καρδιακά νοσήµατα.  
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Όσον αφορά τους µη ηλικιωµένους ενήλικες, δηλαδή ηλικίας από 18 έως 64 

ετών, τα προβλήµατα που εµφανίζουν πιο συχνά και επηρεάζουν τη λειτουργικότητά 

τους είναι τραυµατισµοί στη ράχη, στη σπονδυλική στήλη και στα κάτω άκρα, 

καρδιακά νοσήµατα, αρθρίτιδα και προβλήµατα όρασης (NCHS, 1998). Όσο 

µεγαλύτερο είναι σε ηλικία ένα άτοµο τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιθανότητες να 

παρουσιάσει µία ή περισσότερες χρόνιες ασθένειες που του δυσχεραίνουν την τέλεση 

των δραστηριοτήτων του επί καθηµερινής βάσης όπως την εργασία, τα οικιακά, τις 

σπουδές, την ψυχαγωγία και τα χόµπι. Όµως, οι χρόνιες ασθένειες δεν 

παρουσιάζονται µόνο στα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, πλήττουν και τους νέους σε 

εντυπωσιακά µεγάλη συχνότητα (DiMatteo & Martin, 2006).  

Οι πιο συχνές χρόνιες ασθένειες είναι οι παρακάτω: 

• Αρθρίτιδες και σχετικές παθήσεις 

• Καρδιαγγειακά νοσήµατα 

• Καρκίνος (καρκίνος του παχέως εντέρου και καρκίνος του 

στήθους) 

• ∆ιαβήτης 

• HIV/AIDS 

• Επιληψία, και 

• Παχυσαρκία (η παχυσαρκία έχει φτάσει σε επιδηµιολογικά 

επίπεδα, τα παχύσαρκα άτοµα έχουν αυξηµένες πιθανότητες να 

εµφανίσουν καρδιακά προβλήµατα, υψηλή αρτηριακή πίεση, 

διαβήτη, αρθρίτιδες και κάποια είδη καρκίνου). 

Πολλοί ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκοµειακές µονάδες οξέων 

περιστατικών περιθάλπονται είτε για παθήσεις που ενδέχεται να εξελιχθούν σε 

χρόνιες (για παράδειγµα η καρδιακή προσβολή, ο καρκίνος και η παράλυση που 
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προκαλείται από τυχαίο τραυµατισµό) είτε για ιατρικές καταστάσεις κρίσεως οι 

οποίες οφείλεται σε χρόνιες ασθένειες που βρίσκονται σε εξέλιξη (για παράδειγµα οι 

αλλεπάλληλες καρδιακές προσβολές, το διαβητικό κώµα και οι επιπλοκές που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αιµοκάθαρσης για την αντιµετώπιση της νεφρικής 

ανεπάρκειας). Όµως, δεν απαιτούν όλες οι χρόνιες καταστάσεις νοσηλεία σε 

νοσοκοµειακές µονάδες, αλλά απλώς διαγιγνώσκονται και αντιµετωπίζονται στα 

εξωτερικά ιατρεία. Πρόκειται πολλές φορές για ασθένειες µε «ύπουλη» δράση, όπως 

η αρθρίτιδα, οι οποίες σταδιακά στερούν από το άτοµο την υγεία και τη ζωτικότητά 

του και εµφανίζουν βαθµιαία επιδείνωση µε το πέρασµα του χρόνου (DiMatteo & 

Martin, 2006). 

Είναι σηµαντικό οι χρόνιοι ασθενείς να µάθουν να ζουν µε τα διάφορα 

προβλήµατα, δυσκολίες και αλλαγές που επιφέρει η ασθένειά τους. Οι αλλαγές αυτές 

και οι δυσκολίες δηµιουργούν στους ασθενείς πολλές φορές άγχος και στρες. Τα 

άτοµα µε χρόνιες ασθένειες αντιµετωπίζουν επίσης και µία σειρά έντονων 

στρεσογόνων καταστάσεων, όπως η διάγνωση, η θεραπεία, η υποτροπή κ.λπ., τα 

οποία είναι δυνατόν να εξαντλήσουν τους συναισθηµατικούς πόρους ακόµη και του 

πιο ανεκτικού κι αισιόδοξου ανθρώπου (Καραδήµας, 2005). Οι χρόνιες ασθένειες 

πρέπει να αντιµετωπίζονται µέρα µε τη µέρα, χρόνο µε το χρόνο, χωρίς ωστόσο να 

υπάρχει η πιθανότητα ίασης, αλλά γίνεται η προσπάθεια να ελεγχθούν. Μολονότι οι 

χρόνιες καταστάσεις διαφοροποιούνται όσον αφορά το βαθµό της σοβαρότητάς τους 

και του βαθµού των προβληµάτων και δυσκολιών που προκαλούν στη «φυσιολογική» 

ζωή, όλες δηµιουργούν σοβαρές αλλαγές στη ζωή των ατόµων οι οποίες τους 

επηρεάζουν σηµαντικά (DiMatteo & Martin, 2006). 

 



 6

Αναφορά των πιο σηµαντικών και συχνά εµφανιζόµενων 
χρόνιων ασθενειών 
 

 Καρδιαγγειακές νόσοι: διαταραχές του καρδιακού µυός και της λειτουργίας 

του. Κατηγοριοποιούνται σε τρεις τύπους: τις στεφανιαίες νόσους, τις διαταραχές των 

καρδιακών βαλβίδων και την καρδιοµυοπάθεια. Αποτελούν µία από τις βασικότερες 

αιτίες θανάτου, ο ένας σε κάθε 2,5 θανάτους είναι λόγω κάποιας καρδιαγγειακής 

νόσου (AHA, 2001, όπως αναφέρεται στον Καραδήµα, 2005). Η αντιµετώπισή τους 

απαιτεί κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή, προσπάθειες για αλλαγή των διατροφικών 

συνηθειών, την ένταξη της άσκησης στη ζωή των ασθενών και γενικά την αλλαγή του 

τρόπου ζωής και των συµπεριφορών που σχετίζονται µε την υγεία και όταν είναι 

απαραίτητο κάποια επέµβαση ή εγχείριση (Καραδήµας, 2005). 

 Νεοπλασίες: οι αλλαγές στο γενετικό υλικό των κυττάρων και η τροποποίηση 

του κύκλου της ζωής τους. Υπάρχουν πολλά είδη νεοπλασιών (πάνω από 100) 

κάποιες από τις οποίες είναι ακίνδυνες (καλοήθεις) και κάποιες οι οποίες είναι 

επικίνδυνες για τη ζωή (κακοήθεις). Η εµφάνιση τους είναι πολύ συχνή και 

αποτελούν σηµαντικό παράγοντα θνησιµότητας. Τα αίτια ανάπτυξης του καρκίνου 

διαφέρουν ανάλογα µε τη µορφή και τον τύπο του. Προκαλούν µία σειρά από έντονες 

δυσκολίες και προβλήµατα τα οποία πλήττουν σε πολύ µεγάλο βαθµό την ποιότητα 

της ζωής των ασθενών. Από τα πιο σοβαρά προβλήµατα που εµφανίζεται σε κάποιες 

µορφές καρκίνου, ειδικά σε προχωρηµένα στάδια, είναι ο έντονος πόνος. Όµως και η 

θεραπεία του καρκίνου µπορεί να είναι πολύ δυσάρεστη, να έχει σοβαρές επιπτώσεις 

στη λειτουργικότητά των ασθενών, στην εικόνα του εαυτού τους και µπορεί να 

προκαλέσει µορφολογικές αλλαγές είτε µόνιµες είτε περιστασιακές. Οι κυριότερες 

µορφές θεραπείας που χρησιµοποιούνται είναι οι επεµβάσεις, οι ακτινοβολίες και οι 

χηµειοθεραπείες, οι οποίες µπορεί να εφαρµοστούν µεµονωµένα ή και σε συνδυασµό 

(Καραδήµας, 2005).  



 7

 Σακχαρώδης ∆ιαβήτης: χρόνια ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από την 

αδυναµία του οργανισµού να παράγει ή να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά την 

ινσουλίνη. Χωρίζεται σε τρεις τύπους: τον ινσουλοεξαρτώµενο διαβήτη ή αλλιώς 

διαβήτη τύπου Ι ή νεανικό διαβήτη, τον µη- ινσουλοεξαρτώµενο διαβήτη ή αλλιώς 

διαβήτη τύπου ΙΙ και τον διαβήτη της κύησης. Τα κυριότερα αίτια εµφάνισης του 

διαβήτη τύπου Ι είναι κληρονοµικά και η επίδραση χηµικών και διατροφικών 

παραγόντων. Η κληρονοµικότητα είναι σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει και 

την εµφάνιση του διαβήτη τύπου ΙΙ.  Η νοσηρότητα και η θνησιµότητα που 

οφείλονται στο διαβήτη σχετίζονται κυρίως µε τις επιπλοκές της ασθένειας και όχι 

στην ασθένεια καθεαυτή. Η αντιµετώπιση του απαιτεί τον συχνό καθηµερινό έλεγχο 

των επιπέδων γλυκόζης στο αίµα από τον ίδιο τον ασθενή, αλλαγή των διατροφικών 

συνηθειών, τακτική ήπια άσκηση και αν είναι απαραίτητο λήψη φαρµακευτικής 

αγωγής (Καραδήµας, 2005).   

 Υπέρταση: παθολογική κατάσταση κατά την οποία η αρτηριακή πίεση του 

ατόµου παραµένει υψηλή για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η συνολική πίεση είναι 

µεγαλύτερη από 140 και η διαστολική µεγαλύτερη από 90 και συνήθως αυτό 

συµβαίνει για αρκετές εβδοµάδες ή µήνες. Αποτελεί µείζονα παράγοντα κινδύνου για 

την εµφάνιση στεφανιαίας νόσου της καρδιάς, καθώς και άλλα νοσήµατα, όπως 

εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδιά και διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας (Shapino & 

Goldstein, 1982). Η εµφάνιση της υπέρτασης, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 85% των 

περιπτώσεων, εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η 

παχυσαρκία, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η διατροφή, η χρήση αλκοόλ, η 

κληρονοµικότητα, καθώς και διάφοροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (DiMatteo & 

Martin, 2006). Για άτοµα µε ήπια και µέτρια υπέρταση, πολλές φορές η αλλαγή του 

τρόπου ζωής και µία ειδική δίαιτα βοηθούν στη µείωση της αρτηριακής πίεσης. Στην 
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περίπτωση που οι παραπάνω µέθοδοι δεν βοηθήσουν, τότε πρέπει να χορηγηθούν 

φάρµακα, τα γνωστά αντιυπερτασικά, και µερικές φορές διουρητικά σε συνδυασµό 

µε αντιυπερτασικά (Encarta Encyclopedia Deluxe, 2004).   

 Αρθρίτιδες: ασθένειες που προκαλούν πόνο, ακαµψία και στις περισσότερες 

περιπτώσεις πρήξιµο στις αρθρώσεις. Πλήττουν ανθρώπους και των δύο φύλων, όλων 

των ηλικιών, όλων των φυλών, κάθε κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου και 

γεωγραφικής περιοχής. ∆εν υπάρχει γνωστή θεραπεία για τα περισσότερα είδη 

αρθρίτιδας. Ο άµεσος στόχος θεραπείας είναι η µείωση του πόνου των αρθρώσεων 

και των φλεγµονών και η µεγιστοποίηση της κινητικότητας τους, για αυτούς τους 

λόγους οι ασθενείς ακολουθούν συνήθως ειδική δίαιτα και καθηµερινές ασκήσεις σε 

συνδυασµό µε αναλγητικά και αντι-φλεγµονώδη φάρµακα και, σε κάποιες 

περιπτώσεις αρθρίτιδας, φάρµακα που επιβραδύνουν την ανάπτυξη της ασθένειας 

(Encarta Encyclopedia Deluxe, 2004).  
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Προσαρµογή στη χρόνια ασθένεια 

«Η προσαρµογή σε µία χρόνια ασθένεια είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, 

επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει σχεδόν όλους του τοµείς της ανθρώπινης 

λειτουργικότητας» (Καραδήµας, 2005, p. 141).  

 Κατά τους Stewart, Ross και Hartley (2004), (όπως αναφέρεται στον 

Καραδήµα, 2005) η προσαρµογή σε µία χρόνια ασθένεια αφορά τέσσερις περιοχές: 

τη βιολογική, σε θέµατα όπως είναι η κούραση, η αίσθηση του πόνου και άλλα 

συµπτώµατα, παρενέργειες από τη θεραπευτική αγωγή, αλλαγές στη λειτουργικότητα 

του ατόµου και προσαρµογή στην εξέλιξη της ασθένειας, την κοινωνική, σε θέµατα 

όπως η κοινωνική αποµόνωση, το στίγµα, οι σχέσεις µε την οικογένεια, τους φίλους 

και το προσωπικό υγείας, τη συναισθηµατική, όπως είναι η αυτό-εικόνα, η οικονοµική 

κατάσταση, ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και των προσδοκιών, η 

επαναξιολόγηση των αξιών, θέµατα πνευµατικότητας και εύρεση νοήµατος στην 

εµπειρία αυτή της ασθένειας και τέλος τη συµπεριφορά, που έχει να κάνει µε τον 

έλεγχο της υγείας, την τήρηση των ιατρικών οδηγιών, τη διαχείριση της εξέλιξης της 

ασθένειας κ.α. Επίσης οι χρόνιοι ασθενείς αντιµετωπίζουν προβλήµατα και ζητήµατα 

που έχουν να κάνουν µε την εργασία τους, είναι αναγκασµένοι να δουλεύουν 

λιγότερο, εάν χρειάζεται να σκεφτούν σοβαρά για αλλαγή του επαγγέλµατός τους σε 

κάποιο που έχει λιγότερες απαιτήσεις, µερικές φορές έρχονται αντιµέτωποι µε την 

απειλή της απόλυσης λόγω των µειωµένων δυνατοτήτων τους και την υποχρεωτική 

συνταξιοδότηση. Επίσης καθηµερινά αισθάνονται οι χρόνιοι ασθενείς τις αλλαγές 

που λόγω της ασθένειας ή της θεραπείας συµβαίνουν στο σώµα τους, αυτό επηρεάζει 

την εικόνα που έχουν για το σώµα τους, τέτοιες αλλαγές είναι οι µειωµένες 

ικανότητες και αντοχές, η αίσθηση µεγαλύτερης ευπάθειας, οι περιορισµοί στη 

µετακίνηση, η ύπαρξη πόνου και άλλων συµπτωµάτων και διάφορες σωµατικές 
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αλλαγές. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι περιοχές αυτές είναι αλληλένδετες, αλλαγή σε 

µία από αυτές επηρεάζει και όλες τις άλλες, ενώ στοιχεία της µίας περιοχής 

εξαρτώνται αλλά και επηρεάζουν τις άλλες (Καραδήµας, 2005). 

 Σύµφωνα µε τις Stephen Wright και Angela Kirby (1999), µε την 

αξιοσηµείωτη αύξηση της εµφάνισης των χρόνιων ασθενειών τον τελευταίο αιώνα, 

που σχετίζονται αλλά και κατά ένα µέρος είναι αποτέλεσµα της αύξησης του 

προσδόκιµου ζωής, µεγάλη προσοχή έχει δοθεί, στην έρευνα, για την ποιότητα της 

ζωής των ανθρώπων αλλά και για την προσαρµογή των ατόµων στη νέα κατάσταση 

εξαιτίας των ασθενειών. Καθώς δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος ορισµός για την 

ποιότητα ζωής, η προσαρµογή παραµένει µία ελλιπής και δύσκολα καθορισµένη 

έννοια.  

 Έρευνες που έχουν γίνει στον τοµέα της προσαρµογής στις χρόνιες ασθένειες 

έχουν αποκαλύψει τέσσερις τοµείς που σχετίζονται µε αυτήν.  

• Κοινωνικός Ψυχολογικός Τοµέας. Πρώτη που ασχολήθηκε είναι η Shelley Taylor 

το 1983, και ανέφερε ότι η προσαρµογή σχετίζεται µε κάποιες συµπεριφορές 

θεραπείας, όπως είναι η διάγνωση µίας χρόνιας ασθένειας ή µίας ασθένειας που 

επιζητάει θεραπεία καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου και τις 

συµπεριφορές που σχετίζονται µε την επιτυχηµένη προσαρµογή των ατόµων στη 

διάγνωση, όπως είναι η τήρηση των ιατρικών οδηγιών και της 

φαρµακοθεραπείας. Η δεύτερη θεωρία της Taylor αναφέρεται στο ότι η 

προσαρµογή σε µία χρόνια ασθένεια επιφέρει αρκετές γνωστικές προσαρµογές, οι 

ασθενείς δηλαδή προσπαθούν για: α) την εύρεση νοήµατος στην εµπειρία της 

ασθένειας (προσπάθεια εύρεσης των αιτιών και επαναξιολόγηση στόχων και 

αξιών), β) την ανάκτηση αισθήµατος ελέγχου πάνω στην κατάσταση (πάνω στην 
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ασθένεια και τη θεραπεία της), και γ) την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης τους, σε 

µεγάλο βαθµό µέσω των κοινωνικών συγκρίσεων.    

 Τα παραπάνω θέµατα έχουν γίνει το καθένα µεµονωµένα αντικείµενα 

διεξοδικής µελέτης, τα τελευταία 15 χρόνια.  

 Η απόδοση αιτιών για την εµφάνιση της ασθένειας από µέρους των ασθενών 

έχει γίνει αντικείµενο πολλών µελετών. Πιθανώς το πιο διαδεδοµένο αλλά και συχνά 

συναντόµενο εύρηµα είναι το ότι να αποδίδουµε τις ευθύνες για την εµφάνιση της 

ασθένειας στους άλλους συχνά σχετίζεται µε φτωχή σωµατική και συναισθηµατική 

προσαρµογή (Tennen & Affleck, 1990. Turnquist, Harvey & Anderson, 1988). Οι 

Wright, Brownbridge, Fielding και Stratton (1990) προχώρησαν παραπέρα, και 

µίλησαν για απόδοση ευθυνών από τους γονείς, που αντιµετώπιζαν διαµάχες µε τους 

έφηβους γιους ή κόρες τους, που ήταν ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια στο τελικό 

στάδιο, κάτι το οποίο δείχνει φτωχή προσαρµογή και από τη µεριά των ασθενών αλλά 

και των γονιών, της οικογένειας γενικά.   

 Υπάρχουν επίσης στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα άτοµα που 

αντιµετωπίζουν µία κρίση στη ζωή τους όπως είναι µία χρόνια ασθένεια τείνουν να 

επαναξιολογούν τους στόχους και τις αξίες τους, αυτές οι αλλαγές έχουν µεγάλη αξία 

στην προαγωγή της προσαρµογής (Collins, Taylor & Skokan, 1990. Schaefer & 

Moos, 1992).  

 Η προσπάθεια απόκτησης ελέγχου πάνω στην ασθένεια έχει επίσης δεχθεί 

εκτεταµένη προσοχή. Παλαιότερες µελέτες έχουν αναφέρει θετική σχέση µεταξύ της 

απόκτησης ελέγχου πάνω στην ασθένεια και στα σηµάδια προσαρµογής σε αυτήν 

(Affleck, Tennen, Pfeiffer & Fifield, 1987). Αρκετές πρόσφατες µελέτες όµως είναι 

περισσότερο συνεπείς µε µία «ισοδύναµη» υπόθεση (η προσαρµογή στην ασθένεια 

αυξάνεται όταν η προσπάθεια απόκτησης ελέγχου αντανακλά την πραγµατική 
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ικανότητα για έλεγχο). Για παράδειγµα, ο Helgeson (1992) αναφέρει ότι υπάρχει µία 

θετική σχέση ανάµεσα στην προσπάθεια απόκτησης προσωπικού ελέγχου και στην 

προσαρµογή µεταξύ ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο µετά από έµφραγµα 

(πρώτη εµπειρία των ασθενών)-όπου η ανάγκη για έλεγχο, µέσω της αλλαγής του 

τρόπου ζωής, είναι υψηλή.   

 Η βιβλιογραφία που υπάρχει σχετικά µε τις κοινωνικές συγκρίσεις δεν 

βρίσκεται σε απόλυτη συµφωνία µε τις προβλέψεις της Taylor-σε µεγάλο βαθµό λόγω 

ενός διαχωρισµού που ήρθε στην επιφάνια ανάµεσα στις διαδικασίες αξιολόγησης και 

απόδοσης (ή αλλιώς καθορισµού). Για αυτό το λόγο, ο Helgeson και η Taylor (1993) 

ανέφεραν ότι οι κοινωνικές συγκρίσεις, για λόγους αξιολόγησης  της κατάστασης του 

ατόµου, σχετίζονται µε καλύτερη προσαρµογή και οι κεντρικές ή θετικές 

αποδόσεις/καθορισµοί, σχετικά πάλι µε την κατάσταση του ατόµου, προάγουν την 

ελπίδα και την έµπνευση, και επίσης παρέχουν πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιµες 

για τη βελτίωση της κατάστασης του.  

• Κοινωνιολογικός Τοµέας. Ένας δεύτερος, περισσότερο πειραµατικός/πρακτικός 

τοµέας που έχει ασχοληθεί η έρευνα, ο οποίος πηγάζει από την ιατρική 

κοινωνιολογία και εστιάζεται στις επιπτώσεις της χρόνιας ασθένειας στην 

αντίληψη του εαυτού.  ∆ύο παλαιότερες, αλλά αξιοσηµείωτες εργασίες, είναι 

αυτές του Bury (1982) µε τίτλο: ‘Chronic illness as biographical disruption’ και 

της Charmaz (1983) µε τίτλο: “Loss of self: a fundamental form of suffering in 

chronically ill’. Η δεύτερη αναφέρει τέσσερις παράγοντες που ευθύνονται για την 

αύξηση του ψυχικού πόνου στα άτοµα που υποφέρουν από κάποια χρόνια 

ασθένεια. Αυτοί οι παράγοντες είναι όταν: ζουν, λόγω της ασθένειας, µε πολλούς 

περιορισµούς, βιώνουν κοινωνική αποµόνωση, νιώθουν ντροπή για την 

κατάσταση τους και χρειάζονται τη βοήθεια των άλλων για την αυτοεξυπηρέτησή 
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τους. Πιο πρόσφατα, η Charmaz (1995) είχε σκιαγραφήσει τις πλευρές ενός 

τρόπου ζωής µε χρόνια ασθένεια, τον προσαρµοσµένο στην χρόνια ασθένεια 

τρόπο ζωής. Με αυτό εννοούσε την µεταβολή του τρόπου ζωής και του εαυτού 

έτσι ώστε να συµβαδίζει µε τις σωµατικές αλλαγές και απώλειες  και τέλος να 

επιτευχθεί η επανένωση σώµατος και εαυτού ανάλογα µε τη νέα κατάσταση, που 

είναι η ζωή µε την ασθένεια.  

• Ψυχοµετρικός Τοµέας. Αρκετά εργαλεία αξιολόγησης έχουν κατασκευαστεί για 

τους σκοπούς του εντοπισµού και της αξιολόγησης των επιδράσεων που 

επιφέρουν οι χρόνιες ασθένειες. ∆ύο από τις πιο διαδεδοµένες µονοδιάστατες 

κλίµακες είναι η Acceptance if Illness Scale (AIS) (Felton, Revenson & 

Hinrichsen, 1984) και η Illness Instrument Rating Scale (IIRS) (Devins et al., 

1984). Είναι όµως σηµαντικό να αναφερθεί ότι, αυτές οι κλίµακες, εστιάζουν 

αποκλειστικά στις αρνητικές συνέπειες που µπορεί να έχει µία χρόνια ασθένεια 

στους ανθρώπους, δηλαδή, αξιολογούν σε ποιο βαθµό µία ασθένεια έχει 

επιβλαβείς συνέπειες ή εισβάλει και αναστατώνει τις ζωές των ασθενών.   

• Προσωπικός/Ατοµικός Τοµέας. Τέλος, υπάρχει µία πληθώρα βιβλίων, τα οποία 

αναφέρονται σε προσωπικές εµπειρίες ασθενών, σε συγκεκριµένες ιατρικές 

καταστάσεις και που έχουν δεχθεί συγκεκριµένες παρεµβάσεις και θεραπείες.  
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Φάσεις στην εξέλιξη της χρόνιας ασθένειας 

Κάθε χρόνια ή/και απειλητική για τη ζωή ασθένεια διακρίνεται από διάφορες 

φάσεις. Σύµφωνα µε τον Doka το 1993 (όπως περιγράφεται στην Παπαδάτου, 1995) 

η εξέλιξη της χρόνιας ή/και απειλητικής για τη ζωή ασθένειας διακρίνεται από 

διάφορες φάσεις, κάθε µία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες 

«προκλήσεις» ή «έργα» τα οποία εµφανίζονται σε οργανικό, ψυχολογικό, κοινωνικό 

και πνευµατικό επίπεδο, και απαιτούν ρύθµιση, έτσι ώστε ο ασθενής και η οικογένειά 

του να προσαρµοστούν στις συνθήκες που επιβάλλει η ασθένεια και η θεραπεία της.  

Οι φάσεις κάθε χρόνιας ασθένειας είναι: η προδιαγνωστική, η οξεία, η χρόνια 

και η τελική φάση, η οποία οδηγεί κάποιες φορές στο θάνατο του ασθενή. Όµως 

πρέπει να σηµειωθεί ότι, το µοντέλο του Doka (1993) µιλάει για µία πολύπλοκη 

ατοµική διεργασία, δηλαδή οι προκλήσεις δεν είναι ίδιες για όλους τους ασθενείς και 

καθένας επιλέγει τον τρόπο µε τον οποίο θα τις αντιµετωπίσει. Η πορεία της 

ασθένειας, επίσης, δεν ακολουθεί πάντα όλες τις φάσεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, δηλαδή είναι πιθανό ένα άτοµο να µην περάσει στη χρόνια φάση λόγω 

των θεραπευτικών µεθόδων που θα ακολουθήσει, ενώ κάποιο άλλο άτοµο, λόγω 

καθυστέρησης της διάγνωσης, να µπει κατευθείαν στην τελική φάση.  

Κατά την προδιαγνωστική φάση τα άτοµα αναγνωρίζουν κάποια συµπτώµατα 

που αποτελούν ενδείξεις οργανικής διαταραχής. Γίνεται η χρήση στρατηγικών από τα 

άτοµα έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα υγείας τους ή για να το αποφύγουν. 

Τα άτοµα δηλαδή, σε αυτή τη φάση, καλούνται να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει κάποιο 

πρόβληµα υγείας, να αντιµετωπίσουν το άγχος και την ανησυχία για αυτή τη νέα 

κατάσταση και να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια για να γίνει η διάγνωση.  

Μόλις γίνει η διάγνωση της ασθένειας, ακολουθεί η οξεία φάση και η 

συνειδητοποίηση του προβλήµατος υγείας. Αυτή η φάση είναι αρκετά δύσκολη για 
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τα άτοµα και χαρακτηρίζεται από έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις, µεγάλες 

αλλαγές στη ζωή των ατόµων και λήψη σηµαντικών αποφάσεων από τα ίδια τα 

άτοµα και τις οικογένειές τους. Οι ασθενείς συχνά σε αυτή τη φάση βιώνουν 

υπαρξιακή κρίση και αναθεωρούν το νόηµα της ζωής τους. Τα άτοµα σε αυτή τη 

φάση αντιµετωπίζουν κάποιες προκλήσεις. Κάποιες από αυτές είναι: κατανόηση της 

ασθένειας, αναθεώρηση του τρόπου ζωής και προώθηση συνηθειών και 

συµπεριφορών υγείας, χρήση στρατηγικών για την αντιµετώπιση των νέων συνθηκών 

που εµφανίζονται εξαιτίας της διάγνωσης της ασθένειας, αναγνώριση και έκφραση 

συναισθηµάτων και ανησυχιών, αναγνώριση και αποδοχή των επιπτώσεων της 

ασθένειας στην εικόνα του εαυτού, στις σχέσεις µε τους άλλους και γενικότερα στη 

ζωή των ατόµων. 

Η επόµενη φάση είναι η χρόνια, η οποία εκτείνεται µέχρι την τελική έκβαση 

(ίαση ή θάνατος), κατά την οποία τα άτοµα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν µία 

«ποιότητα ζωής» µε τους περιορισµούς που τους επιβάλει η ασθένεια και η θεραπεία 

της. Οι εµπειρίες που βιώνουν τα άτοµα και οι οικογένειές τους εξαρτώνται σε 

µεγάλο βαθµό από τη φύση της ασθένειας, την πρόγνωση και την εξέλιξη της υγείας 

τους. Και σε αυτή τη φάση, τα άτοµα αντιµετωπίζουν κάποιες προκλήσεις, κάποιες 

από τις οποίες είναι: η εξασφάλιση ενός «φυσιολογικού» ρυθµού και «ποιότητα 

ζωής», η τήρηση των ιατρονοσηλευτικών οδηγιών, η ενίσχυση του δικτύου 

υποστήριξης και προσπάθειες περιορισµού της κοινωνικής αποµόνωσης, η 

κατανόηση της εξέλιξης της ασθένειας και της θεραπευτικής της αγωγής, η 

αναγνώριση και έκφραση των συναισθηµάτων και των ανησυχιών και η αναγνώριση 

των επιπτώσεων της χρόνιας ασθένειας στην εικόνα του εαυτού, στις σχέσεις µε τους 

άλλους και στην αντίληψη της ζωής των ασθενών.  
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Τα άτοµα είναι πιθανό µετά τη χρόνια φάση να περάσουν στη φάση της 

ανάρρωσης και αποθεραπείας. Σε αυτή τη φάση τα άτοµα µετά από τις εµπειρίες που 

έχουν βιώσει στις διάφορες φάσεις της ασθένειας έχουν επηρεαστεί µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να έχει τροποποιηθεί η αντίληψή για τον εαυτό τους, τους άλλους και 

γενικότερα τη ζωή. Σίγουρα η αποθεραπεία επιφέρει θετικά αισθήµατα και 

αισθήµατα ανακούφισης, όµως πολλοί άνθρωποι αισθάνονται φόβο και ανησυχία για 

την πιθανότητα υποτροπής. ∆εν παύει δηλαδή να είναι µία δύσκολη φάση για τα 

άτοµα, καθώς καλούνται να αναπτύξουν µία νέα εικόνα εαυτού και να 

προσαρµοστούν σε αυτή τη κατάσταση εκ νέου. 

Η τελική φάση είναι η φάση κατά την οποία η κατάσταση της υγείας των 

ατόµων επιδεινώνεται και προετοιµάζονται για τον επικείµενο θάνατο. Σε αυτή τη 

φάση η παρέµβαση στοχεύει στην ανακουφιστική φροντίδα των ατόµων και όχι στον 

έλεγχο ή τη θεραπεία της ασθένειας (Παπαδάτου, 1995).  

Μεγάλη σηµασία σε όλες τις φάσεις της ασθένειας είναι η διατήρηση της 

ελπίδας. Χωρίς ελπίδα τα άτοµα παραιτούνται από τη ζωή και πεθαίνουν γρήγορα 

(Siegel, 1986). Η διατήρηση της ελπίδας επηρεάζει το νόηµα που αποδίδουν οι 

ασθενείς στις εµπειρίες που βιώνουν, και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους 

(Παπαδάτου, 1995). 
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Αντιδράσεις των ατόµων στη χρόνια ασθένεια 

O Shontz το 1975 (έτσι όπως αναφέρεται στον Καραδήµα, 2005) έκανε µία 

πρώτη αναφορά για το ποιες είναι οι αντιδράσεις των ατόµων µετά τη διάγνωση µίας 

σοβαρής ασθένειας. Οι αντιδράσεις των ατόµων παίρνουν κατά τον Shontz τη µορφή 

διαδοχής. Στην αρχή µίλησε για αρχικό σοκ, σε αυτό το σηµείο το άτοµο µαθαίνοντας 

τα νέα αισθάνεται κεραυνοβοληµένο, συµπεριφέρεται µε αυτόµατο τρόπο και 

αισθάνεται εκτός πραγµατικότητας, σαν να είναι ο ίδιος ένας παρατηρητής. Η 

κατάσταση του σοκ µπορεί να διαρκέσει για µερικές µέρες ή για εβδοµάδες και είναι 

πιο έντονο όταν το άτοµο δεν το περιµένει. Στη συνέχεια είναι η αντιπαράθεση, όπου 

το άτοµο εµφανίζει αποδιοργάνωση της σκέψης και αισθάνεται απώλεια, πένθος και 

απελπισία. Τέλος, λαµβάνει µέρος η υποχώρηση, όπου το άτοµο χρησιµοποιεί ως 

στρατηγικές αντιµετώπισης της κατάστασης την άρνηση και την αποφυγή. Σταδιακά 

όµως το άτοµο αρχίζει να συνειδητοποιεί την κατάσταση και εµφανίζονται και οι 

προσπάθειες προσαρµογής στην ασθένεια και στους περιορισµούς που αυτή 

επιβάλλει. Σύµφωνα µε τον Καραδήµα (2005) δεν είναι απαραίτητο να αντιδρούν 

όλοι οι άνθρωποι, όταν διαγιγνώσκετε ότι πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια, 

κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, όµως αυτός φαίνεται να ισχύει για τους 

περισσότερους. 

Η προσαρµογή στην ασθένεια είναι µία διαδικασία που µπορεί να διαρκέσει 

για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η διάγνωση µίας ασθένειας και η προσαρµογή σε 

αυτήν µία κατάσταση που µπορεί να χαρακτηριστεί και ως µία κρίση. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία της κρίσης του Moos (έτσι όπως περιγράφεται στον Καραδήµα, 2005), 

υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επιδρούν στο άτοµο όταν αντιµετωπίζει µία 

κρίση, όπως είναι µία απειλητική για τη ζωή χρόνια ασθένεια. Η προσαρµογή λοιπόν 

του ατόµου εξαρτάται από τις στρατηγικές που χρησιµοποιεί για να αντιµετωπίσει το 
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στρες που προκαλείται από την κρίση. Οι στρατηγικές αυτές καθορίζονται από τρεις 

οµάδες παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες είναι παράγοντες που σχετίζονται µε την 

ασθένεια, προσωπικοί παράγοντες και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Μέσα από τους 

παράγοντες αυτούς δηµιουργείται η γνωστική αξιολόγηση της κατάστασης και 

γίνεται η επιλογή και εφαρµογή των στρατηγικών που θα χρησιµοποιήσει τελικά το 

άτοµο.  

Οι παράγοντες που σχετίζονται µε την ασθένεια αφορούν τη φύση της 

ασθένειας, δηλαδή εάν είναι σε µεγάλο βαθµό απειλητική για τη ζωή και εάν 

προκαλεί πόνο στα άτοµα, τις επιπτώσεις στον οργανισµό και στη λειτουργικότητα των 

ατόµων και τις πλευρές της θεραπείας. Οι προσωπικοί παράγοντες έχουν να κάνουν µε 

το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο, τις φιλοσοφικές και 

κοινωνικές πεποιθήσεις, το βαθµό ωριµότητας και το βαθµό προηγούµενης 

προσαρµογής, προϋπάρχοντα προβλήµατα και προβλήµατα ψυχικής υγείας, 

πεποιθήσεις για την υγεία και την ασθένεια, πεποιθήσεις που έχουν να κάνουν µε τον 

έλεγχο πάνω στο σώµα και τον οργανισµό κ.α. Τέλος οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

έχουν να κάνουν µε θέµατα που αφορούν το νοσοκοµειακό πλαίσιο, το στενό 

κοινωνικό πλαίσιο, όπως είναι η οικογένεια και οι φίλοι, το ευρύτερο περιβάλλον, 

όπως είναι η κοινότητα και η κοινωνία, και την κοινωνική στήριξη.  

Τα άτοµα λοιπόν πρέπει να αντιµετωπίσουν ζητήµατα που αφορούν την 

ασθένειά τους και τη θεραπεία αλλά και ζητήµατα που σχετίζονται µε τη γενικότερη 

λειτουργικότητά τους. Αν και η διαχείριση των παραπάνω ζητηµάτων φαίνεται 

δύσκολη, τα περισσότερα άτοµα καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν σε ικανοποιητικό 

βαθµό.   

Είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι αντίστοιχα ζητήµατα και δυσκολίες 

αντιµετωπίζουν και οι οικογένειες των ατόµων που υποφέρουν από κάποια χρόνια 
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ασθένεια, αλλά και τα άτοµα που είναι πολύ κοντά σε αυτούς. Όµως, ο βαθµός 

προσαρµογής τους σχετίζεται άµεσα µε το βαθµό προσαρµογής των ίδιων των 

ασθενών.  

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι η µετέπειτα πορεία της προσαρµογής των 

ασθενών σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την πρώτη αντίδραση που θα έχουν στα 

πρώτα στάδια της ασθένειας ή µετά τη διάγνωση (Καραδήµας, 2005).  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η προσαρµογή σε µία χρόνια ασθένεια 

προκαλεί κάποιες γνωστικές προσαρµογές στα άτοµα. Αυτές οι γνωστικές 

προσαρµογές σύµφωνα µε την Taylor (1983) είναι ότι τα άτοµα προσπαθούν να 

βρουν ένα νόηµα στην εµπειρία της ασθένειας, προσπαθούν να επανακτήσουν µία 

αίσθηση ελέγχου πάνω στην ασθένεια και γενικά στη ζωή τους και προσπαθούν να 

επανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, κυρίως µέσω των κοινωνικών συγκρίσεων.  

Μέσα από τις παραπάνω προσπάθειες τα άτοµα αποδέχονται την κατάσταση τους, 

έτσι ώστε να γίνει πλέον ο νέος τρόπος ζωής τους, δηλαδή να µάθουν να ζουν µε την 

ασθένεια.  
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Αντιλήψεις περί ασθένειας 

Όταν µιλάµε για αντιλήψεις περί ασθένειας, εννοούµε τις οργανωµένες 

γνωστικές αναπαραστάσεις ή πεποιθήσεις που οι ασθενείς έχουν για την ασθένειά 

τους. Αυτές οι αντιλήψεις έχει βρεθεί ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο για την 

ανάπτυξη της συµπεριφοράς, και έχουν σχετιστεί µε µία σειρά σηµαντικών 

επιδράσεων, όπως είναι η έντονη επιθυµία των ατόµων να θεραπευτούν, να νιώθουν 

ότι µπορούν να θεραπευτούν, και να έχουν µία λειτουργική ανάκαµψη.  

Υπάρχει ένα σταθερό µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο οι ασθενείς συνθέτουν 

τις αντιλήψεις τους για την ασθένεια. Οι αντιλήψεις αυτές περιλαµβάνουν συνήθως 

το όνοµα της ασθένειας και ένα εύρος συµπτωµάτων, που ο ασθενής πιστεύει ότι 

σχετίζονται µε την κατάσταση της υγείας του. Επίσης, περιλαµβάνουν πεποιθήσεις 

για τα αίτια εµφάνισης της ασθένειας και για τη διάρκειά της, αντιλήψεις για τις 

επιπτώσεις που έχει στους ίδιους τους ασθενείς και στις οικογένειές τους, και 

αντιλήψεις για το σε ποιο βαθµό µπορούν οι ίδιοι οι ασθενείς να ελέγξουν την 

ασθένειά και τα συµπτώµατά της, ή σε ποιο βαθµό µπορούν να την ελέγξουν µέσω 

της θεραπείας. 

Υπάρχουν δύο σηµαντικά σηµεία που πρέπει να αναφερθούν, αρχικά ότι οι 

αντιλήψεις των ασθενών για την κατάστασή τους είναι συχνά διαφορετικές από τις 

αντιλήψεις των ατόµων που τους βοηθούν. Το προσωπικό υγείας συχνά δε γνωρίζει 

τις ιδέες των ασθενών για την κατάσταση της υγείας τους. Και, ότι οι αντιλήψεις για 

την ασθένεια διαφέρουν πολύ από ασθενή σε ασθενή. Ακόµη και ασθενείς µε την 

ίδια ασθένεια, µπορεί να έχουν πολύ διαφορετική αντίληψη και άποψη για αυτήν 

(Petrie et al., 2007).  

Μία σηµαντική σειρά µελετών που έχει γίνει από τον Frostholm και τους 

συνεργάτες του, έχει ρίξει φως στη σπουδαιότητα των αντιλήψεων για την υγεία σε 
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ασθενείς που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της θεραπείας. Στην πρώτη µελέτη 

βρέθηκε ότι οι ασθενείς δεν ήταν σίγουροι για τα συµπτώµατα και είχαν αυξηµένο 

άγχος για την ασθένεια και της επιπτώσεις της. Οι παραπάνω παράγοντες βρέθηκαν 

να είναι σηµαντικοί προάγγελοι της µειωµένης ικανοποίησης των ασθενών από την 

ιατρική εξέταση και τη θεραπεία (Frostholm, Fink & Oernboel et al., 2005). Μία 

επόµενη µελέτη, έδειξε έντονη σχέση ανάµεσα στις αντιλήψεις περί ασθένειας και τη 

χρήση των υπηρεσιών υγείας. Ασθενείς που συνέδεαν περισσότερα συµπτώµατα µε 

την ασθένειά τους, και που πίστευαν ότι η ασθένειά τους έχει πιο σοβαρές 

επιπτώσεις, είχαν την τάση να χρησιµοποιούν περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας από 

ασθενείς που δεν είχαν αυτές τις αντιλήψεις (Frostholm, Fink & Christensen et al. 

2005).  

Όπως έχουµε αναφέρει και σε άλλα σηµεία, η προσαρµογή σε µία χρόνια 

ασθένεια είναι µία αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Η χρόνια ασθένεια 

προκαλεί στα άτοµα πολλές δυσκολίες και µπορεί να επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις 

στην ποιότητα της ζωής τους. Από παλιότερες µελέτες έχει γίνει φανερό ότι οι 

αντιλήψεις για την ασθένεια επηρεάζουν σηµαντικά και καθορίζουν τα 

αποτελέσµατα και την προσαρµογή, σε ένα µεγάλο αριθµό ιατρικών καταστάσεων.  

Οι αντιλήψεις που έχουν οι ασθενείς για την ασθένειά τους µπορεί να 

επηρεάσει πολλές καταστάσεις. Σε ασθενείς µε καρδιακές παθήσεις έχει βρεθεί ότι οι 

αντιλήψεις για την ασθένεια µπορεί να επηρεάσουν την πρόληψη, την 

αποκατάσταση, την προσαρµογή στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η κατάσταση της 

υγείας τους, το αν θα ακολουθούν πιστά ή όχι τις συµβουλές του γιατρού αλλά και τη 

θεραπευτική αγωγή και την ποιότητα της ζωής τους γενικά, µετά τη διάγνωση της 

ασθένειας.  
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Σε ασθενείς µε διαβήτη τύπου ΙΙ, οι αντιλήψεις που είχαν ότι η ασθένειά τους 

θα έχει µικρή διάρκεια και ότι η θεραπεία είναι αποτελεσµατική, βρέθηκε να 

σχετίζονται µε καλύτερη αυτό-διαχείριση του διαβήτη. Επίσης, σε ασθενείς µε 

νεφρική ανεπάρκεια, βρέθηκε ότι οι αντιλήψεις τους για την ασθένεια σχετίζονται σε 

µεγάλο βαθµό µε την ποιότητα ζωής που έχουν. Σε ασθενείς µε ρευµατοειδή 

αρθρίτιδα, οι αντιλήψεις για την ασθένεια, πιο συγκεκριµένα οι πεποιθήσεις για τις 

επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή τους, επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την ικανοποίηση 

τους από τη ζωή, τα συµπτώµατα κατάθλιψης και τα σωµατικά τους συµπτώµατα 

(Petrie et al., 2007).  

∆ιάφορες µελέτες που έχουν γίνει, έχουν δείξει ότι υπάρχουν διαφορές 

ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς τις αντιλήψεις για την ασθένεια. Σε µία µελέτη που 

έγινε το 2005 από τον Grace και τους συνεργάτες του σε ασθενείς που πάσχουν από 

καρδιακές παθήσεις, έδειξε ότι, υπάρχει µία σειρά διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα. 

Οι γυναίκες επιθυµούσαν να ακολουθήσουν ένα µεγαλύτερης διάρκειας θεραπευτικό 

πρόγραµµα από τους άνδρες, ενώ οι άνδρες πίστευαν ότι είχαν µεγαλύτερο 

προσωπικό έλεγχο πάνω στην ασθένεια και τη θεραπεία.  
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Στρες και άγχος στους χρόνιους ασθενείς 

Συχνά αναφέρεται ότι το στρες έχει γίνει χαρακτηριστικό του σύγχρονου 

τρόπου ζωής, εξαιτίας των αλλαγών στο είδος της εργασίας, της αλλαγής της δοµής 

της οικογένειας, από την παραδοσιακή δοµή που είχε, και από άλλα χαρακτηριστικά 

του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος. Το στρες, θεωρείται η κύρια αιτία εµφάνισης 

της ψυχολογικής καταπόνησης των ατόµων και της εµφάνισης σωµατικών 

ασθενειών. Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του, συχνά θεωρείται, ότι είναι το κλειδί 

για την ολοκλήρωση της ανθρώπινης ευτυχίας (Marks, et al., 2000).  

Όµως τι ακριβώς εννοούµε όταν µιλάµε για στρες; Εάν ρωτήσεις 

οποιονδήποτε άνθρωπο τι σηµαίνει στρες, η απάντησή του θα σχετίζεται µε µία από 

τις  τρεις κατηγορίες που υπάρχουν για την εξήγηση του. Κάθε µία από αυτές τις 

κατηγορίες έχουν ερευνηθεί και σχετίζονται µε τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για 

το στρες. Η πρώτου τύπου απάντηση είναι ότι το στρες είναι ‘όταν νιώθεις ότι 

βρίσκεσαι κάτω από πολύ πίεση’ ή ‘όταν νιώθεις ότι οι καταστάσεις σε καταβάλουν’. 

Αυτή η άποψη έχει υιοθετηθεί από τους θεωρητικούς που υποστηρίζουν τα µοντέλα 

του στρες που σχετίζονται µε τα ερεθίσµατα από το εξωτερικό περιβάλλον, ότι 

δηλαδή το στρες ορίζεται ως χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος που επηρεάζει τα 

άτοµα. Οι θεωρητικοί, που υποστηρίζουν αυτή την άποψη, έχουν επανειληµµένα 

προσπαθήσει να κατηγοριοποιήσουν και να παρουσιάσουν στρεσογόνους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες ή να κατασκευάσουν κλίµακες που να µετράνε το 

αντίκτυπο που έχουν κάποια στρεσσογόνα γεγονότα ζωής, από τα πολύ ασήµαντα 

µέχρι τα πιο σοβαρά. Αυτές οι µετρήσεις των γεγονότων ζωής έχουν χρησιµοποιηθεί 

για να εξεταστεί ο ρόλος που έχει το στρες στην εµφάνιση σωµατικών ασθενειών.  

Η δεύτερου τύπου απάντηση εστιάζεται στη σωµατική και ψυχολογική 

αίσθηση του να ‘νιώθεις στρεσαρισµένος’, µε συµπτώµατα όπως κεφαλαλγίες, 
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αδυναµία συγκέντρωσης, αϋπνίες, σωµατική ανησυχία, ένταση και κόπωση. Αυτή η 

άποψη έχει υιοθετηθεί από τους θεωρητικούς που υποστηρίζουν τα µοντέλα 

αντίδρασης του στρες (δηλαδή ότι το στρες είναι η ψυχολογική και σωµατική 

αντίδραση του ατόµου σε εξωτερικά ερεθίσµατα), οι οποίοι ασχολούνται µε τη 

φυσιολογία του στρες και εξετάζουν πιθανούς µηχανισµούς του καρδιαγγειακού και 

του ανοσοποιητικού συστήµατος που συνδέουν το στρες µε σωµατικές ασθένειες, 

όπως είναι οι στεφανιαίες νόσοι και οι µολύνσεις από ιούς αντίστοιχα. Τα µοντέλα 

αντίδρασης έχουν υπάρξει και η ώθηση για την εγκαθίδρυση και διάδοση των 

προγραµµάτων για την αντιµετώπιση του στρες, τα οποία εστιάζονται στον έλεγχο 

της φυσιολογίας του στρες κάνοντας χρήση τεχνικών χαλάρωσης και ασκήσεων 

αναπνοής, γιόγκα, διαλογισµού και άλλων ειδών σωµατικής άσκησης.  

Και τέλος, ο τρίτος τύπος απάντησης αναφέρεται στο ότι το στρες είναι ‘όταν 

αισθάνεσαι ότι δεν µπορείς να τα βγάλεις πέρα, να αντιµετωπίσεις τις καταστάσεις’ ή 

‘όταν έχεις τόσο πολύ άγχος και ένταση που δεν έχεις τη δύναµη να τα 

αντιµετωπίσεις’. Αυτή η άποψη αντικατοπτρίζεται από τα µοντέλα αλληλεπίδρασης 

του στρες, από θεωρητικούς που υποστηρίζουν ότι το στρες εµφανίζεται όταν 

υπάρχει έλλειψη ισορροπίας ανάµεσα στις απαιτήσεις των ατόµων και στο βαθµό που 

είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις. Τα µοντέλα αλληλεπίδρασης 

του στρες είναι περισσότερο ελκυστικά, επειδή ξεπερνούν ένα πρόβληµα που 

προκύπτει από τα άλλα µοντέλα εξήγησης του στρες, ότι δηλαδή τα άτοµα διαφέρουν 

ως προς το ποια γεγονότα και απαιτήσεις βρίσκουν στρεσσογόνα και στον τρόπο που 

αντιδρούν σε αυτά τα γεγονότα και τις απαιτήσεις. Τα παραπάνω, οδήγησαν στην 

εξεύρεση µεθόδων αντιµετώπισης του στρες και στην ανάπτυξη τεχνικών που 

στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα άτοµα να ξεπεράσουν το στρες αυξάνοντας την 
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αποτελεσµατικότητα των µεθόδων αντιµετώπισής που ήδη χρησιµοποιούν (Marks, et 

al., 2000).   

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και το στρες 

ευθύνονται για την όλο και αυξανόµενη εµφάνιση των χρόνιων ασθενειών, όπως 

είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή πίεση, οι καρδιακές παθήσεις και ο 

καρκίνος.  

Όµως και µετά την εµφάνιση µίας ασθένειας, οι ασθενείς αντιµετωπίζουν σε 

µεγάλο βαθµό αγχογόνες/στρεσογόνες καταστάσεις. Αυτές οι αγχογόνες 

καταστάσεις, ξεκινούν µε τη διάγνωση της ασθένειας, και συνεχίζουν σε καθηµερινό 

επίπεδο, όπου οι ασθενείς αισθάνονται άγχος για την πορεία της ασθένειας, για την 

σωστή τήρηση των ιατρικών οδηγιών και της φαρµακευτικής αγωγής, των 

γενικότερων περιορισµών λόγω της ασθένειας, του πόνου που πιθανώς να 

αισθάνονται και το πιο βασικό, αισθάνονται άγχος για την ίδια τους τη ζωή και για το 

ότι µπορεί να νιώθουν ότι επιβαρύνουν τους δικούς τους ανθρώπους όταν δεν είναι 

σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν µόνοι τους.  

Έχει βρεθεί ότι, τα συµπτώµατα άγχους, είναι πολύ συχνά ανάµεσα σε 

ασθενείς µετά από έµφραγµα του µυοκαρδίου, σε ποσοστά που κυµαίνονται από 24% 

έως 31%. Επίσης, αυτά τα συµπτώµατα συχνά επιµένουν και στους επόµενους µήνες 

επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και αυξάνοντας την 

πιθανότητα εµφάνισης και άλλου καρδιακού επεισοδίου (Lane et al,. 2003).  

Το άγχος και το στρες που βιώνουν οι χρόνιοι ασθενείς µπορεί να 

δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα στην κατάσταση της ψυχικής και σωµατικής 

τους υγείας. Σε αυτό το σηµείο όµως πρέπει να γίνει η διάκριση ανάµεσα στους 

όρους “στρες” και “άγχος”. Με τον όρο “στρες” εννοούµε τη διαδικασία που 

περιλαµβάνει και στρεσογόνα ερεθίσµατα αλλά και τις ψυχικές, σωµατικές και 
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κοινωνικές αντιδράσεις των ατόµων. Ενώ, το “άγχος” αναφέρεται στην ψυχική 

διάθεση, δηλαδή µόνο στην αντίδραση των ατόµων σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς 

στρεσογόνους παράγοντες (Καραδήµας, 2005).  

Το χρόνιο στρες, έχει βρεθεί ότι, σχετίζεται σε κάποιο βαθµό µε την µείωση 

της δραστηριότητας του ανοσοποιητικού συστήµατος, µε αλλαγές να εντοπίζονται, 

πιο συγκεκριµένα, στον αριθµό των µακροφάγων κυττάρων, στο συνολικό αριθµό 

των Τ-λεµφοκυττάρων και στην αναλογία µεταξύ των βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων 

και των κατασταλτικών Τ-λεµφοκυττάρων. Τα ευρήµατα που σχετίζονται µε τις 

επιδράσεις των οξέων αγχογόνων ερεθισµάτων στο ανοσοποιητικό σύστηµα, είναι 

όµως αντιφατικά. Κάποιες µελέτες έχουν βρει ότι αυξάνεται η δραστηριότητα του 

ανοσοποιητικού συστήµατος, κάποιες άλλες ότι µειώνεται και κάποιες άλλες ότι δεν 

υπάρχουν καθόλου αλλαγές στη λειτουργία του. Μελέτες που έχουν χρησιµοποιήσει 

ποικιλία διαφορετικών µετρήσεων για να εξετάσουν τη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήµατος, έχουν επίσης βρει αντιφατικά αποτελέσµατα για 

διαφορετικές πλευρές του ανοσοποιητικού συστήµατος (O’Leary, 1990).  

Υπάρχει γενική συµφωνία, ότι ένας αριθµός µεθοδολογικών δυσκολιών 

πρέπει να ξεπεραστεί για να βγει µε σιγουριά το αποτέλεσµα ότι το στρες έχει άµεση 

επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστηµα, και ότι αυτό έχει ως συνέπεια την εµφάνιση 

ασθενειών. Αρχικά, είναι σηµαντικό να γίνει διάκριση ανάµεσα στις άµεσες 

επιδράσεις του στρες και άλλων ψυχολογικών καταστάσεων, οι οποίες µπορεί να 

ενεργοποιούνται από ερεθίσµατα άγχους, όπως την έλλειψη ύπνου. Στη συνέχεια, 

είναι απαραίτητο να περιοριστούν οι έµµεσες επιδράσεις που µπορεί να προκύψουν 

όταν τα ερεθίσµατα άγχους προκαλούνται από επικίνδυνες για την υγεία 

συµπεριφορές, όπως είναι το κάπνισµα, η κατανάλωση αλκοόλ, που µπορεί αυτές µε 

τη σειρά τους να επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστηµα. Και τέλος, όταν υπάρχουν 
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σηµαντικές επιδράσεις του στρες στο ανοσοποιητικό σύστηµα, είναι επίσης 

απαραίτητο, να αποδειχθεί ότι αυτές οι επιδράσεις είναι κλινικά σηµαντικές, σε 

σχέση µε την εµφάνιση κάποιας ασθένειας (O’Leary, 1990. Bachen et al., 1997). 
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 Επίδραση του φύλου 

Οι διαφορές που υπάρχουν στην υγεία ως προς το φύλο έχουν ερευνηθεί 

εκτενώς. Σύµφωνα µε τον Καραδήµα (2006) σε όλες τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

µέχρι σήµερα, οι οποίες εξετάζουν θέµατα που αφορούν την υγεία γενικά, 

εµφανίζεται µία σταθερή διαφορά µεταξύ των δύο φύλων. Μπορεί οι γυναίκες να 

έχουν µεγαλύτερο µέσο όρο ζωής, αλλά ταυτόχρονα εµφανίζουν ή δηλώνουν 

µεγαλύτερη ευπάθεια, δηλαδή αναφέρουν περισσότερα και συχνότερα σωµατικά 

συµπτώµατα και προβλήµατα, επισκέπτονται συχνότερα το γιατρό και κάνουν 

µεγαλύτερη λήψη φαρµάκων. Όµως, τα παραπάνω αποτελέσµατα προέρχονται από 

έρευνες στις οποίες η εξέταση των ατόµων στα θέµατα υγείας γίνεται µέσω 

υποκειµενικών δηλώσεων.  

Μέσα από έρευνες που εξετάζουν πιο αντικειµενικά κριτήρια, όπως είναι 

ιατρικά και εργαστηριακά ευρήµατα, έχει βρεθεί ότι οι γυναίκες εκδηλώνουν 

περισσότερα προβλήµατα υγείας, σε σύγκριση µε τους συνοµήλικους τους άνδρες, σε 

κάθε ηλικία. Γενικά, οι γυναίκες εµφανίζουν µε µεγαλύτερη συχνότητα αυτοάνοσα 

νοσήµατα, γαστρεντερικές διαταραχές, ηµικρανίες και διάφορους άλλους πόνους, 

οστεοπόρωση, άνοιες, τάσεις λιποθυµίας, κόπωση, δυσκολίες στον ύπνο, διαταραχές 

συναισθήµατος και αγχώδεις διαταραχές. Οι Franks, Gold και Fiscella το 2003 (όπως 

περιγράφεται στον Καραδήµα, 2006) σε µία έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ και 

περιλάµβανε ένα πολύ µεγάλο δείγµα, βρήκαν ότι οι γυναίκες τείνουν να δηλώνουν 

πολύ χειρότερα επίπεδα και σωµατικής αλλά και ψυχικής υγείας.  

Επίσης έχει βρεθεί ότι οι γυναίκες τείνουν να επισκέπτονται πολύ συχνότερα 

γιατρούς και τις υπηρεσίες υγείας, σε σύγκριση µε τους άνδρες, σχεδόν κάτω από 

οποιαδήποτε συνθήκη (Καραδήµας, 2006). 
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Μέσα από άλλες µελέτες, που εξετάζουν την υγεία των ανδρών, έχει βρεθεί 

ότι οι άνδρες πεθαίνουν κατά µέσο όρο πέντε χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες και 

είναι περισσότερο πιθανό να πάσχουν από σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή 

ασθένειες, να αποπειραθούν να αυτοκτονήσουν και να κάνουν κατάχρηση αλκοόλ 

και άλλων ουσιών (Griffiths, 1996). Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω οι άνδρες είναι 

λιγότερο πιθανό σε σύγκριση µε τις γυναίκες να προσέξουν διάφορα συµπτώµατα 

(Gijsbers van Wijk, Huisman & Kolk, 1999), να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και να 

υποµείνουν τη διαδικασία της εξέτασης (Lee & Owens, 2002).  

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει δοθεί στο γεγονός ότι οι άνδρες αποτυγχάνουν να 

εντοπίσουν ακόµα και σοβαρά συµπτώµατα που υποδηλώνουν κάποια σοβαρή 

ασθένεια και την τάση που έχουν να καθυστερούν να καταφύγουν σε ιατρική βοήθεια 

ακόµη και όταν έχουν αντιληφθεί τα συµπτώµατα (Gannon et al., 2007).  

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ενώ οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερη ευπάθεια 

γενικότερα στις ασθένειες, οι άνδρες εµφανίζουν πιο συχνά απειλητικές για τη ζωή 

ασθένειες, εµφανίζουν συµπεριφορές που είναι αντίθετες στην προαγωγή της υγείας 

και καταφεύγουν πιο δύσκολα σε ιατρική βοήθεια.  

Οι αιτιολογικοί παράγοντες που εξηγούν γιατί οι γυναίκες εµφανίζουν 

µεγαλύτερη ευπάθεια από τους άνδρες µπορούν να χωριστούν σε τέσσερις οµάδες:  

• Η ύπαρξη κάποιας βιολογικής βάσης, η οποία µπορεί να ευθύνεται για τις 

διαφορές που υπάρχουν στα θέµατα της υγείας ανάµεσα στα δύο φύλα. 

• Η απόκτηση κοινωνικών ρόλων που διαφέρει για τα δύο φύλα και πιθανώς 

να θέτει τις γυναίκες σε µεγαλύτερο κίνδυνο για να αναπτύξουν 

προβλήµατα σωµατικής ή ψυχολογικής φύσεως. 

• Οι διαφορές στην ανατροφή και στην κοινωνικοποίηση που έχει σαν 

αποτέλεσµα οι γυναίκες να προσέχουν και να αντιλαµβάνονται περισσότερο 
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τις διάφορες ενοχλήσεις και τα συµπτώµατα και γενικά την τάση να 

αναφέρουν ευκολότερα από τους άνδρες την κατάσταση της υγείας τους και 

τέλος. 

• Η προκατάληψη που µπορεί να έχουν οι ειδικοί, καθώς και το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο ότι οι γυναίκες είναι «ασθενέστερες» από τη φύση τους 

(Καραδήµας, 2006).  
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Ερευνητικοί στόχοι και υποθέσεις 

Ο βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει το άγχος/στρες 

που βιώνουν οι ασθενείς µε χρόνιες ασθένειες και κατά πόσο αυτά και η κατάσταση 

της σωµατικής τους υγείας επηρεάζουν την ψυχική τους υγεία.  

Συγκεκριµένα στόχος της έρευνας είναι να ερευνήσει τα παρακάτω θέµατα: 

•   Αρχικά θα εξεταστεί το στρες των χρόνιων ασθενών και πως αυτό σχετίζεται µε την 

κατάσταση της ψυχικής τους υγείας. ∆ηλαδή θα εξετάσουµε τα επίπεδα του άγχους 

που βιώνουν οι χρόνιοι ασθενείς, λόγω της κατάστασης της υγείας τους και τις 

επιπτώσεις που φέρει αυτή στις ζωές τους, και πώς αυτά σχετίζονται µε την κατάσταση 

της ψυχικής τους υγείας.  

•   Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις σκέψεις που έχουν οι χρόνιοι ασθενείς για την 

ασθένειά τους, για την κατάσταση της υγείας τους γενικά, και κατά πόσο αυτές, 

δηλαδή η προσκόλληση ή η αντίσταση σε αυτές, σχετίζονται µε την ψυχική τους υγεία. 

•   Επίσης θα εξετάσουµε εάν και σε ποιο βαθµό σχετίζονται το στρες που εµφανίζουν 

οι χρόνιοι ασθενείς µε την προσκόλληση ή αντίσταση σε σκέψεις που έχουν για την 

ασθένειά τους. 

•   Και τέλος θα εξεταστούν κατά πόσο το φύλο των ασθενών, και η διάρκεια της 

ασθένειάς τους επηρεάζουν την κατάσταση της ψυχικής τους υγείας. 

Οι ερευνητικές λοιπόν υποθέσεις είναι οι εξής: 

1. Η ψυχική υγεία των χρόνιων ασθενών επηρεάζεται από τα επίπεδα άγχους 

που βιώνουν. 

2. Η ψυχική υγεία των χρόνιων ασθενών επηρεάζεται από την προσκόλληση 

στις σκέψεις για την ασθένεια. 

3. Η ψυχική υγεία των χρόνιων ασθενών επηρεάζεται από την αντίσταση στις 

σκέψεις για την ασθένεια. 
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4. Τα επίπεδα του άγχους που εµφανίζουν οι χρόνιοι ασθενείς επηρεάζονται από 

την προσκόλληση στις σκέψεις που έχουν για την ασθένεια τους. 

5. Τα επίπεδα του άγχους που εµφανίζουν οι χρόνιοι ασθενείς επηρεάζονται από 

την αντίσταση στις σκέψεις για την ασθένεια τους. 

6. Το φύλο των ασθενών επηρεάζει την ψυχική υγεία των ασθενών. 

7. Η διάρκεια της ασθένειας επηρεάζει την ψυχική υγεία των ασθενών.  
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                                           ΜΕΡΟΣ Β’: Μέθοδος 

∆είγµα 

Το δείγµα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 119 άτοµα, τα οποία 

πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια. Τα 46 άτοµα, δηλαδή περίπου το 38,7%, είναι 

άνδρες και τα 73, περίπου το 61,3%, γυναίκες. Οι ηλικίες των ατόµων κυµαίνονται 

από 20 έως 84 χρονών. Το 20% περίπου του συνόλου του δείγµατος (24 άτοµα) 

πάσχει από κάποια καρδιαγγειακή νόσο, το 9% περίπου (11 άτοµα) εµφανίζει κάποια 

µορφή αρθρίτιδας, το 8,4% (10 άτοµα) σκλήρυνση κατά πλάκας, περίπου το 7,5% (9 

άτοµα) σακχαρώδη διαβήτη και ένα 5,8% (7 άτοµα) υπέρταση. Πιο περιεκτικά 

γίνεται αναφορά στον πίνακα 1: 

 Πίνακας 1: Είδη ασθένειας που εµφανίζουν τα άτοµα που συµµετέχουν στην έρευνα. Αριθµός 
των ατόµων και ποσοστά επί της εκατό που εµφανίζει την κάθε ασθένεια.  
Είδος ασθένειας 
 

Αριθµός ατόµων Ποσοστά (%) 

Καρδιαγγειακές παθήσεις 24 20,1 

Αρθρίτιδες 11  9,2 

Σκλήρυνση κατά πλάκας 10  8,4 

Σακχαρώδης διαβήτης  9  7,4 

Υπέρταση  7  5,8 

Θυρεοειδής  7  5,8 

Αναπνευστικά προβλήµατα  7  5,8 

Οστεοπόρωση  6   5 

∆ισκοπάθεια  5  4,2 

Καρκίνος   5 4,2 

Πνευµονοπάθεια  4 3,4 
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Αλλεργίες  3 2,5 

Ηµικρανίες  3 2,5 

Εγκεφαλικά επεισόδια   2 1,7 

Έλκος   2 1,7 

Επιληψία   2 1,7 

Ισχιαλγίες   2 1,7 

Νεφρική ανεπάρκεια  2 1,7 

Άλλες ασθένειες  8 6,7 

Σύνολο  119 100 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων του δείγµατος (32% περίπου) έχει 

τελειώσει µόνο το δηµοτικό, περίπου το 15% έχει τελειώσει κάποιο Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, ένα 12% έχει τελειώσει κάποιο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυµα, ένα 12% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 11% είναι απόφοιτοι τριτάξιου 

γυµνασίου, το 9% έχουν τελειώσει κάποιες τάξεις του δηµοτικού, το 6% έχουν 

τελειώσει κάποια σχολή επιπέδου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και µόλις ένα 3% 

περίπου κατέχουν κάποιο µεταπτυχιακό δίπλωµα.  

Η επαγγελµατική κατάσταση των ατόµων του δείγµατος φαίνεται αναλυτικά 

στον πίνακα 2: 

 Πίνακας 2: Είδος του επαγγέλµατος που κάνουν τα άτοµα που συµµετέχουν στην έρευνα. 
Αριθµός των ατόµων και ποσοστά επί της εκατό που κάνουν το κάθε επάγγελµα.  

  Επαγγέλµατα    Αριθµός ατόµων  Ποσοστά (%) 

Απουσία απάντησης 7 5,9 

Οικιακά  24 20,2 

Συνταξιούχος 23 19,4 
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Ιδιωτικός υπάλληλος   21 17,6 

Ελεύθεροι επαγγελµατίες 11 9,3 

Αγροτικές εργασίες 7 5,9 

∆ηµόσιος υπάλληλος 5 4,2 

Εκπαιδευτικός  5 4,2 

Άνεργος  3 2,5 

∆ικηγόρος  2 1,7 

Φοιτητής/τρια  2 1,7 

Μηχανικός  2 1,7 

Τραπεζικός υπάλληλος 2 1,7 

Ιατρός  1 0,8 

Κοµµωτής/τρια  1 0,8 

Λογιστής/τρια 1 0,8 

Μαία  1 0,8 

Νοσηλευτής/τρια  1 0,8 

Σύνολο  119 100 

 

Και τέλος, η οικογενειακή κατάσταση των ατόµων του δείγµατος: το 60,5% 

περίπου των ατόµων είναι παντρεµένοι, το 16% άγαµοι, το 14% ο σύζυγός τους ή η 

σύζυγός τους έχει πεθάνει, το 6% περίπου είναι διαζευγµένοι, το 1,7% είναι σε 

διάσταση, και το 1,7% συγκατοικούν.  
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Μέσα συλλογής δεδοµένων 

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση των παρακάτω 

ερωτηµατολογίων και υποκλιµάκων: 

•  Ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας (Ε.Γ.Υ.) (General Health Questionnaire), όπως 

έχει προσαρµοστεί στα ελληνικά από τους Μουτζούκη, Αδαµοπούλου, Γαρύφαλλο, και 

Καραστεργίου (1990). Το ερωτηµατολόγιο αυτό εξετάζει το επίπεδο της ψυχικής 

υγείας των χρόνιων ασθενών. Αποτελείται από 12 ερωτήσεις που εξετάζουν εάν κατά 

τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες οι συµµετέχοντες έχουν κάποιες ενοχλήσεις,  για 

παράδειγµα: κατά τις 4 τελευταίες εβδοµάδες: “µπορούσατε να συγκεντρωθείτε σε ό,τι 

κάνατε”, “δεν µπορούσατε να κοιµηθείτε επειδή ανησυχούσατε για κάτι”, “νιώθατε ότι 

είστε συνεχώς κάτω από πίεση”, “νιώθατε δυστυχής και θλιµµένος” κτλ. Οι απαντήσεις 

ανάλογα µε τις ερωτήσεις παίρνουν δύο µορφές, σε ερωτήσεις όπως: “µπορούσατε να 

συγκεντρωθείτε σε ό,τι κάνατε” οι συµµετέχοντες µπορούσαν να απαντήσουν 

σηµειώνονται µία από τις παρακάτω επιλογές: “περισσότερο από ό,τι συνήθως”, “το 

ίδιο όπως συνήθως”, “λιγότερο από ό,τι συνήθως” ή “πολύ λιγότερο από ό,τι 

συνήθως”. Ενώ, σε ερωτήσεις όπως: “νιώθατε ότι είστε συνεχώς κάτω από πίεση” 

µπορούσαν να επιλέξουν ανάµεσα στις εξής απαντήσεις: “καθόλου”, “όχι περισσότερο 

από ό,τι συνήθως”, “µάλλον περισσότερο από ό,τι συνήθως” ή “πολύ περισσότερο από 

ό,τι συνήθως”.  

•  Υποκλίµακα στρες: για την αξιολόγηση του βαθµού της ενόχλησης, της 

αναστάτωσης, των δυσκολιών ή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα σε 

διάφορους τοµείς της ζωής τους. Η υποκλίµακα αποτελείται από 8 ερωτήσεις. Ζητείται 

από τους συµµετέχοντες να αναφέρουν εάν στους παρακάτω τοµείς η κατάσταση της 

υγείας τους τους έχει προξενήσει αναστάτωση ή ενόχληση: εργασία-επάγγελµα, 

σύζυγος/ σύντροφος, οικογένεια-παιδιά, προσωπική υγεία και ευεξία, υγεία και ευεξία 
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προσφιλών προσώπων, κοινωνικές σχέσεις (φίλοι, ευρύτερη οικογένεια), συνθήκες 

διαβίωσης και ποιότητα ζωής και τέλος οικονοµικά ζητήµατα. Σε αυτούς τους τοµείς, 

οι συµµετέχοντες δήλωσαν το βαθµό στον οποίο τους προξένησε αναστάτωση, 

επιλέγοντας από µία κλίµακα απαντήσεων από το 1 έως το 4, όπου το 1 

αντιπροσωπεύει το “καθόλου ή ελάχιστα” και το 4 το “πολύ”.  

•  Υποκλίµακα προσκόλλησης στις σκέψεις για την ασθένεια: µετράει το βαθµό που 

τα άτοµα σκέφτονται την κατάσταση της υγείας τους, εάν ασχολούνται πολύ µε 

σκέψεις που αφορούν την κατάσταση της υγείας τους. Αποτελείται από τρεις 

ερωτήσεις που έχουν την εξής µορφή: “σε ποιο βαθµό σκέφτεστε θέµατα που αφορούν 

την κατάσταση της υγείας σας καθηµερινά;”, “σε ποιο βαθµό σκέφτεστε θέµατα που 

αφορούν την κατάσταση της υγείας σας ακόµη και όταν δεν το σκοπεύετε;” και “σε 

ποιο βαθµό είστε απορροφηµένος µε την κατάσταση της υγείας σας;”. Οι απαντήσεις 

έχουν τη µορφή επταβάθµιας κλίµακας, όπου το 7 αντιπροσωπεύει το “πάρα πολύ” 

µέχρί το 1 που σηµαίνει “καθόλου” και οι συµµετέχοντες σηµείωναν δίπλα από την 

ερώτηση τον αριθµό τους αντιπροσώπευε.  

•  Υποκλίµακα αντίστασης στις σκέψεις για την ασθένεια: µετράει το βαθµό που τα 

άτοµα µπορούν να αντισταθούν σε σκέψεις γύρω από την κατάσταση της υγείας τους. 

Αποτελείται και αυτή από τρεις ερωτήσεις: “σε ποιο βαθµό µπορείτε να αντισταθείτε 

σε σκέψεις που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας;”, “σε ποιο βαθµό υπάρχουν 

πράγµατα που µπορούν να σας κάνουν να βγάλετε από το µυαλό σας σκέψεις γύρω από 

την κατάσταση της υγείας σας;” και “ σε ποιο βαθµό µπορείτε να βγάλετε γρήγορα από 

το µυαλό σας σκέψεις γύρω από την κατάσταση της υγείας σας;”. Η µορφή των 

απαντήσεων που µπορούσαν να επιλέξουν οι συµµετέχοντες είναι η ίδια µε της 

υποκλίµακας “προσκόλλησης στις σκέψεις για την ασθένεια”.  
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∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων 

Η διαδικασία συλλογής των δεδοµένων διήρκεσε περίπου δύο µήνες, χωρίς να 

παρουσιαστούν ιδιαίτερες δυσκολίες. Στη διαδικασία εντοπισµού του δείγµατος 

τέθηκαν οι παρακάτω περιορισµοί: τα άτοµα έπρεπε να είναι ενήλικες και να 

πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια, δεν τέθηκε κάποιος άλλος περιορισµός. Η 

εξεύρεση του δείγµατος έγινε µε τη βοήθεια, µετά από άδεια των υπεύθυνων των 

υπηρεσιών, της Κοινωνικής Πρόνοιας του νοµού Ηρακλείου και του ΙΚΑ Ρεθύµνης. 

Τα άτοµα κατέφθαναν στις υπηρεσίες, τους ρωτούσαµε εάν θέλουν να συµµετέχουν 

στην έρευνα, και αφού δεχόντουσαν τους εξηγούσαµε ότι τα στοιχεία που θα µας 

έδιναν µέσω του ερωτηµατολογίου ήταν εµπιστευτικά και ότι θα παρέµεναν 

ανώνυµα.  

Κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήµασταν παρόντες, έτσι ώστε να 

προσέχουµε ότι τα άτοµα είναι συγκεντρωµένα στη συµπλήρωση και για να 

διασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερες περισπάσεις της προσοχής 

τους. Παρά το γεγονός της παρουσίας µας κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης, δεν 

παρεµβαίναµε στη διαδικασία επηρεάζοντας και προκαταλαµβάνοντας τις 

απαντήσεις των συµµετεχόντων. Στο τέλος της διαδικασίας, απαντούσαµε σε τυχόν 

ερωτήσεις που µας έθεταν οι συµµετέχοντες και τους ευχαριστούσαµε για τη 

συµµετοχή τους.  
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                             ΜΕΡΟΣ Γ’: Ευρήµατα 

Συσχετίσεις 

 Πίνακας 3: Συσχετίσεις Pearson r. Συσχετίσεις της ψυχικής υγείας, του στρες, της 
προσκόλλησης στις σκέψεις για την ασθένεια και της αντίστασης στις σκέψεις για την 
ασθένεια, των χρόνιων ασθενών. 
 Ψυχική υγεία Στρες Προσκόλληση Αντίσταση 

Ψυχική υγεία  1,000 ,369** ,464** -,233* 

Στρες   ,369** 1,000 ,459** -,092 

Προσκόλληση στις σκέψεις   ,464** ,459** 1,000 -,419** 

Αντίσταση στις σκέψεις  -,233* -,092 -,419** 1,000 

** Η συσχέτιση είναι σηµαντική για επίπεδο 0,01 (2-tailed). 
 * Η συσχέτιση είναι σηµαντική για επίπεδο 0,05 (2-tailed). 
 

  Ψυχική υγεία και στρες 

Υπολογίστηκε ο δείκτης συνάφειας (Pearson r) ανάµεσα στην ψυχική υγεία 

και το στρες των χρόνιων ασθενών. Η συνάφεια µεταξύ της ψυχικής υγείας και του 

στρες είναι ,369. Το επίπεδο σηµαντικότητας είναι ,001, δηλαδή p < 0.001. Από τα 

παραπάνω αποτελέσµατα, βγαίνει το συµπέρασµα ότι, υπάρχει µία µικρή στατιστικά 

σηµαντική, θετικής κατεύθυνσης, συνάφεια ανάµεσα στην ψυχική υγεία και το στρες 

των χρόνιων ασθενών (Pearson r = ,369). Όσο περισσότερα συµπτώµατα εµφανίζουν 

οι χρόνιοι ασθενείς ως προς την ψυχική τους υγεία τόσο περισσότερο στρες 

εµφανίζουν. Όσο λιγότερα συµπτώµατα εµφανίζουν στην ψυχική τους υγεία τόσο 

λιγότερο στρες εµφανίζουν.  

  Ψυχική υγεία και προσκόλληση στις σκέψεις για την ασθένεια 

Ο δείκτης συνάφειας (Pearson r) ανάµεσα στην ψυχική υγεία και την 

προσκόλληση στις σκέψεις για την ασθένεια των χρόνιων ασθενών, είναι r = ,464 σε 

επίπεδο σηµαντικότητας ,001 (p < 0.001). Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µία µέτρια 
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στατιστικά σηµαντική, θετικής κατεύθυνσης, συνάφεια ανάµεσα στην ψυχική υγεία 

και στην προσκόλληση στις σκέψεις για την ασθένεια των χρόνιων ασθενών. 

∆ηλαδή, Όσο περισσότερα συµπτώµατα εµφανίζουν οι χρόνιοι ασθενείς ως προς την 

ψυχική τους υγεία τόσο µεγαλύτερη προσκόλληση έχουν στις σκέψεις για την 

ασθένειά τους. Η συνάφεια ανάµεσα στην ψυχική υγεία και την προσκόλληση στις 

σκέψεις για την ασθένεια (r = ,464) βρέθηκε να είναι µεγαλύτερη από τη συνάφεια 

ανάµεσα στην ψυχική υγεία και το στρες (r = ,369) των χρόνιων ασθενών.  

  Ψυχική υγεία και αντίστασης στις σκέψεις για την ασθένεια 

Η συνάφεια ανάµεσα στην ψυχική υγεία και την αντίσταση στις σκέψεις για 

την ασθένεια των χρόνιων ασθενών είναι Pearson r = -,233 σε επίπεδο 

σηµαντικότητας ,012 (p = .012). Επειδή ο δείκτης συσχέτισης είναι πολύ χαµηλός 

δεν υπάρχει συνάφεια ανάµεσα στην ψυχική υγεία και στην αντίσταση στις σκέψεις 

για την ασθένεια των χρόνιων ασθενών.  

  Στρες και προσκόλληση στις σκέψεις για την ασθένεια 

Η συνάφεια ανάµεσα στο στρες των χρόνιων ασθενών και στην προσκόλληση 

που έχουν στις σκέψεις για την ασθένειά τους, βρέθηκε Pearson r = ,459 σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας ,001 (p < 0.001). Αυτό σηµαίνει ότι ανάµεσα στο στρες 

των χρόνιων ασθενών και στην προσκόλληση που έχουν στις σκέψεις για την 

ασθένειά τους υπάρχει µία µέτρια στατιστικά σηµαντική, θετικής κατεύθυνσης, 

συνάφεια. ∆ηλαδή όσο περισσότερο στρες εµφανίζουν οι χρόνιοι ασθενείς τόσο 

περισσότερη προσκόλληση έχουν στις σκέψεις που αφορούν την υγεία τους και την 

ασθένεια που παρουσιάζουν. Επίσης ισχύει και το αντίθετο, δηλαδή όσο λιγότερο 

στρες εµφανίζουν τόσο λιγότερη προσκόλληση παρουσιάζουν στις σκέψεις για την 

ασθένειά τους.  
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  Στρες και αντίσταση στις σκέψεις για την ασθένεια 

Η συνάφεια ανάµεσα στο στρες των χρόνιων ασθενών και στην αντίσταση 

που έχουν στις σκέψεις για την ασθένειά τους, βρέθηκε Pearson r = -,092 σε επίπεδο 

σηµαντικότητας ,356 (p = .356). Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει συνάφεια ανάµεσα 

σε αυτές τις δύο µεταβλητές.  

  Προσκόλληση και αντίσταση στις σκέψεις για την ασθένεια 

Η συνάφεια ανάµεσα σε αυτές τις δύο µεταβλητές βρέθηκε Pearson r= -,419. 

Όπως ήταν αναµενόµενο, βρέθηκε ότι υπάρχει µία µέτρια στατιστικά σηµαντική, 

αρνητικής κατεύθυνσης, συνάφεια ανάµεσα στην προσκόλληση στις σκέψεις για την 

ασθένεια και στην αντίσταση στις σκέψεις για την ασθένεια, αφού πρόκειται για δύο 

αντίθετες καταστάσεις. ∆ηλαδή, όσο περισσότερη προσκόλληση παρουσιάζει ένας 

χρόνιος ασθενής στις σκέψεις για την ασθένειά του τόσο λιγότερη αντίσταση σε 

αυτές έχει, και όσο λιγότερη προσκόλληση παρουσιάζει τόσο περισσότερη αντίσταση 

έχει.  

 



 42

T-test ως προς το φύλο 

Έγινε t-test ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς την ψυχική υγεία, το στρες, την 

προσκόλληση στις σκέψεις για την ασθένεια και στην αντίσταση στις σκέψεις για την 

ασθένεια, των χρόνιων ασθενών.  

  Ψυχική υγεία 

Η διαφορά ανάµεσα στους µέσους όρους των ανδρών (M=23,95, SD=5,61) 

και των γυναικών (M=24,27, SD=4,02) χρόνιων ασθενών, ως προς την ψυχική τους 

υγεία, δεν είναι στατιστικά σηµαντική (t(115) = -,361, n.s). Αυτό σηµαίνει ότι το 

φύλο δεν φαίνεται να παίζει ρόλο στην ψυχική υγεία των χρόνιων ασθενών, τόσο οι 

άνδρες όσο και οι γυναίκες χρόνιοι ασθενείς εµφανίζουν παρόµοια επίπεδα ψυχικής 

υγείας.  

  Στρες 

Η διαφορά ανάµεσα στους µέσους όρους των ανδρών (M=16,58, SD=6,09) 

και των γυναικών (M=16,34, SD=6,02) χρόνιων ασθενών, ως προς τα επίπεδα του 

στρες που εµφανίζουν, δεν είναι στατιστικά σηµαντική (t(100) = ,197, n.s). Το φύλο 

δεν φαίνεται να παίζει ρόλο ούτε στα επίπεδα του στρες των χρόνιων ασθενών. Και 

οι άνδρες και οι γυναίκες χρόνιοι ασθενείς εµφανίζουν παρόµοια επίπεδα στρες.  

  Προσκόλληση στις σκέψεις για την ασθένεια 

Η διαφορά ανάµεσα στους µέσους όρους των ανδρών (M=10,97, SD=4,90) 

και των γυναικών (M=10,48, SD=4,22) χρόνιων ασθενών, ως προς την προσκόλληση 

στις σκέψεις για την ασθένεια, δεν είναι στατιστικά σηµαντική (t(116) = ,579, n.s). 

Το φύλο, για άλλη µία φορά, δεν παίζει ρόλο στην προσκόλληση στις σκέψεις για την 

ασθένεια. Οι άνδρες και οι γυναίκες παρουσιάζουν τον ίδιο βαθµό προσκόλλησης 

στις σκέψεις για την ασθένειά τους.  
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  Αντίσταση στις σκέψεις για την ασθένεια 

Η διαφορά ανάµεσα στους µέσους όρους των ανδρών (M=14,48, SD=3,96) 

και των γυναικών (M=13,52, SD=3,79) χρόνιων ασθενών, ως προς την προσκόλληση 

στις σκέψεις για την ασθένεια, δεν είναι στατιστικά σηµαντική (t(116) = 1,324, n.s). 

Το φύλο και σε αυτήν την περίπτωση δε φαίνεται να παίζει ρόλο στην αντίσταση στις 

σκέψεις για την ασθένεια. ∆ηλαδή, στον ίδιο βαθµό οι άνδρες και οι γυναίκες χρόνιοι 

ασθενείς µπορούν να αντισταθούν ή όχι σε σκέψεις που έχουν να κάνουν µε την 

ασθένειά τους.  

 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα βλέπουµε ότι δεν υπάρχουν διαφορές 

ανάµεσα στα δύο φύλα, ούτε ως προς την κατάσταση της ψυχικής τους υγείας, ούτε 

ως προς τα επίπεδα του στρες, αλλά ούτε και στην προσκόλληση και στην αντίσταση 

σε σκέψεις που έχουν να κάνουν µε την κατάσταση της υγείας τους. Και στα δύο 

φύλα έχουµε σχεδόν ίσους µέσους όρους, αυτό σηµαίνει ότι παρατηρούνται 

παρόµοια αποτελέσµατα ως προς τις παραπάνω µεταβλητές ανάµεσα στα δύο φύλα 

στους χρόνιους ασθενείς.  
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Ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόµηση 

Στην ανάλυση ιεραρχικής πολλαπλής παλινδρόµησης, ο δείκτης πολλαπλής 

συσχέτισης της ψυχικής υγείας µε τη διάρκεια του χρόνου της ασθένειας, βρέθηκε 

R= ,035, δηλαδή βρέθηκε ότι δεν υπάρχει συνάφεια. Ενώ, ο δείκτης πολλαπλής 

συσχέτισης της ψυχικής υγείας µε τη διάρκεια του χρόνου της ασθένειας,  το στρες, 

την προσκόλληση στις σκέψεις για την ασθένεια και την αντίσταση στις σκέψεις για 

την ασθένεια, βρέθηκε R = ,482, δηλαδή βρέθηκε ότι υπάρχει συνάφεια, αλλά είναι 

µέτρια.  

Η διάρκεια του χρόνου της ασθένειας προστέθηκε πρώτη και δεν έδειξε να 

επηρεάζει σηµαντικό ποσοστό (0,1%) της διακύµανσης της ψυχικής υγείας των 

χρόνιων ασθενών (F 1,99 = 0,12, p = ,730). Όταν προσθέσαµε κατόπιν ως µεταβλητές 

το στρες, την προσκόλληση στις σκέψεις για την ασθένεια και την αντίσταση στις 

σκέψεις για την ασθένεια, βρέθηκε ότι αυτές ήταν υπεύθυνες για ένα σηµαντικό 

ποσοστό 23,2% της διακύµανσης (F 3,96 = 9,62, p < .001). Με απλά λόγια, αυτό 

σηµαίνει ότι, αν γνωρίζουµε τη διάρκεια της ασθένειας, τα επίπεδα του στρες, τα 

επίπεδα της προσκόλλησης και τα επίπεδα της αντίστασης στις σκέψεις για την 

ασθένεια, µπορούµε να κατανοήσουµε κατά 23,2% την ψυχική υγεία των ασθενών. Η 

γνώση των: διάρκεια της ασθένειας, επίπεδα στρες, επίπεδα προσκόλλησης και 

επίπεδα αντίστασης στις σκέψεις για την ασθένεια, φαίνεται να είναι κατά ένα βαθµό 

παράγοντες εκτίµησης της ψυχικής υγείας των χρόνιων ασθενών, µε την επιφύλαξη 

ότι δεν είναι και αίτια της ψυχικής υγείας.  

Στον πίνακα 4 που φαίνεται παρακάτω συνοψίζεται η εξίσωση της 

παλινδρόµησης:  
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 Πίνακας 4: Ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόµηση µεταβλητών πρόβλεψης για την 
 ψυχική υγεία. 

Μπλοκ Beta t Significance p 
(στατιστική 

σηµαντικότητα) 
Μπλοκ 1: 

∆ιάρκεια 

ασθένειας 

 

 

-,064 

 

 

-,702 

 

 

,485 

Μπλοκ 2: 

Στρες 

Προσκόλληση 

Αντίσταση 

 

,200 

,367 

,001 

 

1,970 

3,150 

,014 

 

,052 

,002 

,989 
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ΜΕΡΟΣ ∆’ 

Συζήτηση 

Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο 

στρες των χρόνιων ασθενών και στην ψυχική τους υγεία. Επίσης, να εξετάσει τη 

σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην προσκόλληση και στην αντίσταση στις σκέψεις που 

έχουν οι ασθενείς για την ασθένειά τους και στην ψυχική τους υγεία, καθώς και σε 

ποιο βαθµό επηρεάζονται τα παραπάνω από το φύλο και τη διάρκεια της ασθένειας.  

Από τα ευρήµατα της έρευνας µας, βρέθηκε ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στο 

στρες των χρόνιων ασθενών και στην ψυχική τους υγεία. ∆ηλαδή, όταν το στρες είναι 

αυξηµένο και τα συµπτώµατα που εµφανίζουν οι χρόνιοι ασθενείς στην ψυχική τους 

υγεία τείνουν να είναι και αυτά αυξηµένα. Το άγχος επηρεάζει σηµαντικά την ψυχική 

υγεία των χρόνιων ασθενών. Έχει βρεθεί ότι, πολλές φορές, το αυξηµένο άγχος 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση κάποιας ψυχικής διαταραχής. Σε 

πολλές µελέτες γίνεται αναφορά για συνύπαρξη συµπτωµάτων κατάθλιψης και 

άγχους σε χρόνιους ασθενείς (Groenvold et al., 1999. Van der Schaaf et al., 2002. 

Lane et al., 2003).  

Το στρες, θεωρείται η κύρια αιτία εµφάνισης της ψυχολογικής καταπόνησης 

των ατόµων και της εµφάνισης σωµατικών ασθενειών (Marks, et al., 2000). Άτοµα µε 

χρόνιο και καθηµερινό στρες είναι δυνατόν να αµελήσουν τη φροντίδα του εαυτού 

τους και, για να αντιµετωπίσουν το στρες, να υιοθετούν βραχυπρόθεσµα ευχάριστες, 

αλλά ανθυγιεινές συµπεριφορές, όπως υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή 

κατανάλωση τροφίµων υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα και λίπη (DiMatteo & 

Martin, 2006). Το στρες, όµως, δεν επιφέρει προβλήµατα µόνο στη σωµατική υγεία 

των ατόµων αλλά επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό και την ψυχική τους υγεία. Το στρες 

επηρεάζει σηµαντικά τις λειτουργίες του οργανισµού, το έντονο στρες προκαλεί 
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κεφαλαλγίες, αδυναµία συγκέντρωσης, αϋπνίες, σωµατική ανησυχία, ένταση και 

κόπωση, συµπτώµατα που εάν επιµείνουν µπορεί να προκαλέσουν περισσότερα 

προβλήµατα στα άτοµα (Marks, et al., 2000).  

Είναι σηµαντικό σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι, στην εξέταση της 

σχέσης της ψυχικής υγείας των χρόνιων ασθενών και του στρες, υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που θα πρέπει να ερευνηθούν για να προβούµε σε ασφαλέστερα 

αποτελέσµατα. Θα πρέπει να εξεταστούν και παράγοντες όπως είναι το είδος της 

ασθένειας, τους περιορισµούς που αυτές επιβάλλουν, τη στήριξη που έχουν οι 

χρόνιοι ασθενείς από το οικογενειακό περιβάλλον και άλλους παράγοντες που δεν 

µπόρεσαν να διερευνηθούν στην παρούσα έρευνα.  

Σχετικά µε την προσκόλληση στις σκέψεις που έχουν οι ασθενείς για την 

ασθένειά τους και στην ψυχική τους υγεία, µέσα από τα ευρήµατα της έρευνάς µας, 

φάνηκε ότι υπάρχει σχέση. ∆ηλαδή, όταν η προσκόλληση των ασθενών σε σκέψεις 

για την ασθένειά τους είναι µεγάλη και τα συµπτώµατα που εµφανίζονται στην 

ψυχική τους υγεία τείνουν να είναι περισσότερα. Ενώ, ανάµεσα στην αντίσταση σε 

σκέψεις για την ασθένεια και την ψυχική υγεία, η σχέση βρέθηκε να είναι 

αντίστροφη. ∆ηλαδή, όταν η αντίσταση στις σκέψεις για την ασθένεια είναι µεγάλη, 

τα συµπτώµατα στην ψυχική υγεία είναι µειωµένα. Όταν οι χρόνιοι ασθενείς, 

µπορούν να αντισταθούν σε σκέψεις που έχουν να κάνουν µε την κατάσταση της 

υγείας τους, τότε τείνουν να εµφανίζουν µειωµένα συµπτώµατα που σχετίζονται µε 

την ψυχική τους υγεία. 

Το στρες των χρόνιων ασθενών βρέθηκε ότι σχετίζεται µε την προσκόλληση 

σε σκέψεις σχετικά µε την υγεία τους. Βρέθηκε δηλαδή ότι όταν η προσκόλληση 

είναι µεγάλη, και τα επίπεδα του στρες είναι µεγάλα. Το στρες είναι αυξηµένο, όταν 

οι χρόνιοι ασθενείς έχουν µεγάλη προσκόλληση σε σκέψεις για την ασθένειά τους. 
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Από την άλλη, βρέθηκε ότι δεν υπάρχει σχέση ανάµεσα στο στρες και στην 

αντίσταση στις σκέψεις για την κατάσταση της υγείας. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι και άλλοι παράγοντες µπορεί να επιδρούν στην εµφάνιση του στρες στους 

χρόνιους ασθενείς, όπως το αν έχουν ή όχι στήριξη από την οικογένεια τους.  

Μέσα από άλλες έρευνες, που εξετάζουν τις σκέψεις των χρόνιων ασθενών 

για την κατάσταση της υγείας τους, έχει βρεθεί ότι, όταν οι ασθενείς σκέφτονται την 

υγεία τους, αυξάνεται το άγχος που σχετίζεται µε αυτόν τον τοµέα. ∆ηλαδή, ενώ δεν 

παρατηρείται αύξηση του γενικού άγχους, αυξάνεται το άγχος των ατόµων για την 

υγεία τους. Επίσης, το ίδιο φαινόµενο εντοπίστηκε και σε υγιή άτοµα. Όταν έδωσαν 

σε υγιή άτοµα να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις που σχετίζονταν µε την υγεία 

τους, το άγχος τους για την υγεία τους αυξήθηκε (Lister et al., 2002).  

Στη συνέχεια, όσον αφορά τα δύο φύλλα, ως προς την ψυχική υγεία, το στρες 

και τις σκέψεις για την ασθένεια, δεν βρέθηκε, από τα αποτελέσµατα της έρευνάς 

µας, να υπάρχουν διαφορές. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες χρόνιοι ασθενείς 

εµφανίζουν παρόµοια επίπεδα ψυχικής υγείας, παρόµοια επίπεδα στρες, και τέλος και 

οι άνδρες και οι γυναίκες παρουσιάζουν τον ίδιο βαθµό προσκόλλησης και 

αντίστασης στις σκέψεις για την ασθένειά τους.  

Τα παραπάνω όµως αποτελέσµατα, έρχονται σε αντίθεση µε αποτελέσµατα 

άλλων µελετών, που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα ως 

προς τον τρόπο που αντιµετωπίζουν τις ασθένειες. Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερο 

µέσο όρο ζωής, αλλά εµφανίζουν ή δηλώνουν µεγαλύτερη ευπάθεια, αναφέρουν 

περισσότερα και συχνότερα σωµατικά συµπτώµατα και προβλήµατα, επισκέπτονται 

συχνότερα το γιατρό και κάνουν µεγαλύτερη λήψη φαρµάκων από τους άνδρες 

(Καραδήµας, 2006). Οι άνδρες, από την άλλη, αποτυγχάνουν να εντοπίσουν ακόµα 

και σοβαρά συµπτώµατα που υποδηλώνουν κάποια σοβαρή ασθένεια και έχουν την 
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τάση να καθυστερούν να καταφύγουν σε ιατρική βοήθεια ακόµη και όταν έχουν 

αντιληφθεί τα συµπτώµατα (Gannon et al., 2007).  

Τέλος, όσον αφορά τη διάρκεια της ασθένειας και την ψυχική υγεία των 

χρόνιων ασθενών ενώ θα περιµέναµε ότι υπάρχει κάποια επίδραση, δεν βρέθηκε να 

υπάρχει κάποια σχέση. Η διάρκεια του χρόνου της ασθένειας, δεν έδειξε να 

επηρεάζει σηµαντικά την ψυχική υγεία των χρόνιων ασθενών. Όµως σε συνδυασµό η 

διάρκεια της ασθένειας, το στρες και οι σκέψεις για την κατάσταση της υγείας, 

βρέθηκε να επηρεάζουν την ψυχική υγεία.  

Οι χρόνιοι ασθενείς φαίνεται ότι µαθαίνουν να ζουν, όσο περνάει ο χρόνος, µε 

την ασθένεια, µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν και να υποµένουν τους περιορισµούς 

που αυτή υποβάλλει. Κάποιες ασθένειες έχουν γρήγορη εξέλιξη, άλλες 

χαρακτηρίζονται από προοδευτική επιδείνωση της κατάστασης του ασθενούς, άλλες 

έχουν συχνές υποτροπές, υφέσεις και εξάρσεις και άλλες έχουν πιο ήπια εξέλιξη 

(Καραδήµας, 2005). Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις ασθένειας, είναι πιο δύσκολο οι 

ασθενείς να συνηθίσουν την ασθένεια και τις επιπτώσεις της. Σε καταστάσεις που η 

πορεία της ασθένειας έχει πιο ήπια εξέλιξη οι ασθενείς πιο εύκολα και ήπια 

αποδέχονται και προσαρµόζονται στο νέο τρόπο ζωής που επιβάλλει η κατάσταση 

της υγείας τους. Όπως έχει αναφερθεί και άλλη φορά, η προσαρµογή σε µία χρόνια 

ασθένεια επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως το είδος της ασθένειας, η 

στήριξη που υπάρχει από την οικογένεια, ο χαρακτήρας του ατόµου και διάφοροι 

άλλοι παράγοντες. Για να εξετάσουµε λοιπόν αναλυτικότερα την επίδραση της 

διάρκειας της ασθένειας είναι σηµαντικό να λάβουµε υπ’ όψιν µας και άλλους 

παράγοντες.  

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι, η µελέτη µας υπόκειται σε κάποιους 

περιορισµούς. Το δείγµα µας αποτελείται από 119 υποκείµενα, δηλαδή δεν είναι 
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αρκετά µεγάλο και προέρχεται από αστικό πληθυσµό. ∆εν µπορεί να θεωρηθεί ότι 

είναι αντιπροσωπευτικό του ευρύτερου πληθυσµού των χρόνιων ασθενών. Επίσης, τα 

αποτελέσµατα των σχέσεων του στρες και των σκέψεων για την ασθένεια, και της 

ψυχικής υγείας γίνονται µε τη χρήση συσχετίσεων, εξετάζουµε δηλαδή 

συµµεταβολές ανάµεσα σε αυτές τις µεταβλητές και όχι αιτιώδεις σχέσεις.  

Η έρευνα µας περιλαµβάνει χρόνιους ασθενείς που πάσχουν από διάφορες 

ασθένειες, για αυτό το λόγο, τα αποτελέσµατα µπορεί να µη θεωρηθούν ότι 

αντιπροσωπεύουν όλες τις χρόνιες ασθένειες. Κάθε πάθηση έχει τα δικά της 

χαρακτηριστικά και επηρεάζει µε διαφορετικό τρόπο τους ασθενείς. Είναι πιθανό 

λοιπόν τα χαρακτηρίστηκα που εξετάζει η ερεύνά µας να διαφοροποιούνται ανάλογα 

µε την πάθηση και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.  

Τέλος, είναι σηµαντικό να γίνουν περαιτέρω έρευνες για την εξέταση της 

ψυχικής υγείας των χρόνιων ασθενών. Ενώ έχουν γίνει πολλές έρευνες για τις 

επιπτώσεις των συµπτωµάτων ψυχικής υγείας (κατάθλιψη, άγχος κ.ά.) στην εµφάνιση 

χρόνιων ασθενειών (καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνος, αρθρίτιδες κ, ά.) 

(Καραδήµας, 2005), δεν έχουν γίνει πολλές µελέτες που να εξετάζουν εάν οι 

επιπτώσεις και οι περιορισµοί των χρόνιων ασθενειών, έχουν επιπτώσεις, και ποιες 

είναι αυτές, στην ψυχική υγεία των ασθενών.  
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