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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των χρόνιων ασθενών και το ρόλο 

που διαδραματίζουν οι σύντροφοί τους. Οι χρόνιες ασθένειες είναι ένα ευρέως 

διαδεδομένο φαινόμενο της σύγχρονης εποχής. Προκαλούνται εξαιτίας κάποιων 

επικίνδυνων παραγόντων αλλά δύνανται να ελεγχθούν. Προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν αυτές οι ασθένειες, πρέπει τα άτομα να προσαρμοστούν σε αυτήν την 

κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες πεποιθήσεις του ασθενούς αλλά και του 

συντρόφου σχετικά με την ασθένεια, που σχετίζονται με την πορεία αυτής. Η ποιότητα 

ζωής των ασθενών και κατ`επέκταση και των συντρόφων, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, 

καθώς ασθενείς και σύντροφοι αγωνίζονται για μία όσο το δυνατόν φυσιολογική ζωή. 

Επιπλέον, η κοινωνική στήριξη κρίνεται απαραίτητη, καθώς συμβάλλει στην άντληση 

ικανοποίησης από τη ζωή εκ μέρους του ασθενούς. Η έρευνα στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας εστιάζεται στην εξέταση των πεποιθήσεων περί ασθενείας και της ποιότητας 

ζωής, τόσο σε σχέση με τους ασθενείς, όσο και σε σχέση με τους συντρόφους αλλά και 

μεταξύ αυτών.   
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Α` ΜΕΡΟΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Γενικά για τις χρόνιες ασθένειες 

 Καταρχήν, πρέπει να ορισθεί η έννοια της υγείας. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η υγεία 

ορίζεται ως η απουσία αντικειμενικών σημαδιών που δείχνουν ότι το σώμα δεν 

λειτουργεί ορθά και ως η απουσία υποκειμενικών συμπτωμάτων ασθενείας ή τραύματος, 

όπως ο πόνος. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, υγεία σημαίνει μια θετική κατάσταση σωματικής, 

νοητικής και κοινωνικής ευεξίας που ποικίλει από ώρα σε ώρα. Υπάρχει ένα συνεχές 

υγείας και ασθένειας, με το ένα άκρο να αποτελεί ο θάνατος και με το άλλο να αποτελεί 

η άριστη κατάσταση υγείας (Sarafino, 2006). 

Ιστορικά, στα 1900, οι περισσότεροι άνθρωποι πέθαιναν από οξείες ασθένειες, όπως η 

πνευμονία (Sanderson, 2004). Από τον 20ο αιώνα κι έπειτα, τα κυριότερα προβλήματα 

υγείας και αιτίες θανάτου αποτελούν οι χρόνιες ασθένειες (Sarafino, 2006).  

Αυτές συνήθως δεν θεραπεύονται πλήρως αλλά είναι δυνατόν να ελεγχθούν με 

την καταβολή προσπαθειών, επιτρέποντας έτσι στους ασθενείς να ζήσουν αρκετό καιρό 

και μάλιστα σχεδόν μια φυσιολογική ζωή (Καραδήμας, 2005). Πρόκειται για μια ευρεία 

ομάδα ασθενειών, που ονομάζονται έτσι, επειδή έχουν κάποια σημαντικά κοινά 

χαρακτηριστικά. Γεννώνται από την νεανική ηλικία και χρειάζονται ακόμα και δέκα έτη, 

για να εκδηλωθούν κλινικά. Δεδομένης της μακράς εξέλιξής τους, υπάρχουν πολλές 

ευκαιρίες πρόληψής τους. Και τέλος, απαιτούν μια συστηματική θεραπεία και 

ταυτόχρονα μακροπρόθεσμη (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005). Την ομάδα 

αυτή των χρόνιων ασθενειών αποτελούν οι καρδιαγγειακές νόσοι, οι νεοπλασίες (όγκοι), 

ο σακχαρώδης διαβήτης, το AIDS (Καραδήμας, 2005), η φυματίωση, η μαλάρια, οι 

διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, η υπέρταση και διάφορα τραύματα, 

ακρωτηριασμοί και αναπηρίες από ατυχήματα (Organizzazione Mondiale della Sanità, 

2005). Μάλιστα, πάνω από τους μισούς θανάτους στον ενήλικο πληθυσμό, αποδίδονται 

σε δύο χρόνιες ασθένειες, στις καρδιακές και στον καρκίνο. Βέβαια, αυτές οι ασθένειες 

δεν είναι καινούριες αλλά μέχρι πριν από τον 20ο αιώνα, μικρό ποσοστό ανθρώπων 

πέθαιναν από αυτές. Κι αυτό ίσως συμβαίνει εξαιτίας της βιομηχανοποίησης, που 

εντάθηκε από τον 20ο αιώνα κι έπειτα. Η ανάπτυξη της βιομηχανοποίησης αύξησε και το 

άγχος των ανθρώπων και την έκθεσή του σε βλαβερά χημικά (Sarafino, 2006). 
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 Από στατιστικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO ή 

Organizzazione Mondiale della Sanità), προκύπτει ότι, από τους 58 εκατομμύρια 

θανάτους μέσα στο 2005, περίπου οι 35 προκλήθηκαν από χρόνιες ασθένειες, από την 

κύρια πλέον αιτία θανάτου ανάμεσα στους ενήλικες σε όλες σχεδόν τις χώρες. 

Υπολογίζεται μάλιστα, ότι μέσα στα επόμενα δέκα έτη, τα θύματα των χρόνιων 

ασθενειών θα αυξηθούν κατά 17% και ιδιαίτερα θα αυξηθούν τα θύματα, σε παγκόσμια 

κλίμακα, από την παχυσαρκία και ειδικά την παιδική, και από τον διαβήτη τύπου 2. Και 

σύμφωνα με τον τότε γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Lee Jong 

Wook (όπως αναφέρεται στο Benelli et al., 2005), η πρόληψη και ο έλεγχος αυτών των 

ασθενειών είναι δυνατόν να προσφέρει πραγματική ευκαιρία βελτίωσης της παγκόσμιας 

υγείας (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005).  

 Σε γενικές γραμμές, το 60% (35.000.000) των συνολικών θανάτων προέρχεται 

από τις χρόνιες ασθένειες. Κατά τη διάρκεια του 2005, συντελέστηκαν 2.830.000 

θάνατοι από το Aids, 1.607.000 από φυματίωση, 883.000 από μαλάρια, 17.528.000 

θάνατοι εξαιτίας καρδιαγγειακών νόσων, 7.586.000 θάνατοι από νεοπλασίες, 4.057.000 

από αναπνευστικές χρόνιες ασθένειες και 1.125.000 από διαβήτη, σε όλο το φάσμα των 

ηλικιών (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005). Σε παγκόσμιο επίπεδο, από τους 

58 εκατομμύρια θανάτους, το 30% (περίπου 17.000.000) έχουν προξενηθεί από 

μολυσματικές ασθένειες, όπως το Aids, τη φυματίωση, την μαλάρια, από παιδικές 

ασθένειες προερχόμενες από την μητέρα και από πολλαπλές διατροφικές ελλείψεις. Το 

9% (5.000.000) των συνολικών θανάτων έχει προκληθεί λόγω βίας και τραυμάτων. Οι 

κυριότερες αιτίες θανάτου σε ολόκληρο τον κόσμο και σε όλες τις ηλικίες, είναι οι 

καρδιαγγειακές νόσοι, οι καρδιοπάθειες και το εγκεφαλικό επεισόδιο, που 

αντιπροσωπεύουν το 30% του συνόλου των θανάτων του 2005. Ο καρκίνος και οι 

αναπνευστικές χρόνιες ασθένειες έπονται, αποτελώντας την άλλη κύρια αιτία θανάτου 

με ποσοστά 13% και 7% αντίστοιχα. Το ποσοστό του διαβήτη (2%) φαίνεται να έχει 

υποτιμηθεί αλλά αυτό συμβαίνει, διότι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν με αυτήν την 

ασθένεια για χρόνια, αρκετά καλά (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005).  

Υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις σχετικές με τις χρόνιες ασθένειες, οι οποίες 

κυριαρχούν στις σκέψεις των περισσότερων ανθρώπων. Θεωρείται ότι οι χρόνιες 

ασθένειες πλήττουν κυρίως τις χώρες με υψηλό εισόδημα, ενώ στην πραγματικότητα 4 



 8

στους 5 θανάτους υφίστανται σε χώρες με μέτριο έως χαμηλό εισόδημα. Επίσης, 

πιστεύεται ότι αυτές εμφανίζονται κατά κύριο λόγο στους πλουσίους. Όμως, και στους 

φτωχούς εμφανίζονται και μάλιστα αυτοί έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες να 

πεθάνουν. Μια άλλη προκατάληψη είναι η  πίστη ότι οι χρόνιες ασθένειες είναι για τους 

ηλικιωμένους και αφορούν μόνο αυτούς. Στην πραγματικότητα όμως, οι περισσότεροι 

θάνατοι εξαιτίας αυτών των ασθενειών συμβαίνουν πριν την συμπλήρωση των 

εβδομήντα ετών και αρκετές φορές και μέσα στην δεκαετία των εξήντα ετών. 

Επιπροσθέτως, θεωρείται ότι οι χρόνιες ασθένειες είναι κυρίως πρόβλημα των ανδρών, 

όπως αυτές οι καρδιακές. Όμως, η αλήθεια είναι διαφορετική, αφού αυτές πλήττουν 

τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Ακόμη, πιστεύεται ότι αυτές οι ασθένειες 

εξαρτώνται από τις υιοθετημένες άσχημες συνήθειες. Δεν ισχύει όμως αυτό σε κάθε 

περίπτωση, αφού υπάρχουν άνθρωποι που ασθένησαν παρόλο που είχαν έναν υγιεινό 

τρόπο ζωής. Επιπλέον, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι χρόνιες ασθένειες δεν μπορούν να 

προληφθούν. Είναι απαισιόδοξοι ως προς το γεγονός ότι τίποτα δεν μπορούν να πράξουν 

και να προλάβουν την εμφάνιση αυτών των ασθενειών. Στην πραγματικότητα όμως, 

είναι δυνατή η πρόληψή τους και μάλιστα η απαλοιφή των παραγόντων εκείνων που 

ευθύνονται για τις ασθένειες, συμβάλλει στην βελτίωση της υγείας. Συνεχίζοντας, 

θεωρείται ότι η πρόληψη και ο έλεγχος των χρόνιων ασθενειών κοστίζει πολύ. 

Υπάρχουν όμως, αρκετές δυνατές λύσεις που κοστίζουν λίγο. Επίσης, έχουν υπάρξει 

κατά καιρούς περιπτώσεις ανθρώπων που κάπνιζαν και ήταν υπέρβαροι αλλά τελικά 

έζησαν πολύ, κοντά τα εκατό χρόνια και μάλιστα χωρίς την επιβάρυνση κάποιας 

ασθένειας. Αυτές όμως οι περιπτώσεις δεν πρέπει να υιοθετούνται ως κάτι σύνηθες και 

με βάση αυτών να δρουν οι άνθρωποι αψηφώντας τους πραγματικούς κινδύνους,  αφού 

αυτές είναι σπάνιες. Τέλος, κάποιοι σκέπτονται ότι όλοι πρέπει να πεθάνουμε από κάτι, 

άρα γιατί όχι και από αυτές τις ασθένειες. Σίγουρα, όλοι κάποια στιγμή φεύγουμε από τη 

ζωή αλλά δεν χρειάζεται ο θάνατος αυτός να είναι επώδυνος και πρόωρος. Οι χρόνιες 

ασθένειες έχουν μια βραδεία εξέλιξη προς τον θάνατο, αν δεν προληφθούν. Αυτή η 

βραδεία όμως εξέλιξη είναι οδυνηρή. Με την πρόληψη και τον έλεγχο αυτών, οι 

άνθρωποι μπορούν να ζήσουν καλύτερα, πιο ποιοτικά αλλά και περισσότερο, πιο 

ποσοτικά (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005).    
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1.1 Παράγοντες κινδύνου 

 Πίσω από αυτές τις ασθένειες βρίσκονται κάποιες αιτίες, οι λεγόμενοι 

παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι είναι κοινοί και τροποποιήσιμοι. Αυτοί προκαλούν τους 

περισσότερους θανάτους εξαιτίας των χρόνιων ασθενειών και είναι ανεξάρτητοι από την 

ηλικία, το φύλο και την γεωγραφική καταγωγή. Αυτοί οι παράγοντες είναι τρεις: μή 

υγιεινή διατροφή, έλλειψη φυσικής άσκησης και κατανάλωση καπνού. Από στοιχεία του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκύπτει ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον 4.9 

εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της κατανάλωσης καπνού. Επίσης, 2.6 

εκατομμύρια πεθαίνουν από παχυσαρκία. Επιπλέον, 4.4 εκατομμύρια ανθρώπων 

φτάνουν στον θάνατο εξαιτίας των υψηλών επιπέδων χοληστερόλης και 7.1 

εκατομμύρια εξαιτίας της υπέρτασης (υψηλής αρτηριακής πίεσης). Ολοκληρώνοντας, 

1.9 εκατομμύρια άτομα πεθαίνουν από έλλειψη φυσικής άσκησης και 2.7 από μειωμένη 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005).   

Επικίνδυνοι παράγοντες όσον αφορά στην εμφάνιση των χρόνιων ασθενειών 

είναι το πλεόνασμα γλυκόζης, τα λιπίδια στο αίμα (όπως η χοληστερόλη πιο πάνω), η 

μειωμένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και κάποιοι μή τροποποιήσιμοι όπως, η 

ηλικία και η κληρονομική προδιάθεση. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η κατανάλωση 

αλκοόλ, που ευθύνεται για το 3% των συνολικών θανάτων. Επιπλέον, υπάρχουν και 

διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η μόλυνση του αέρα, που ευθύνεται κατά 

ένα μεγάλο μέρος για την έναρξη του άσθματος και άλλων χρόνιων αναπνευστικών 

προβλημάτων. Οι ψυχοκοινωνικοί επίσης και οι γενετικοί παράγοντες διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005).  

Αν προχωρήσει κανείς στη βάση όλων αυτών των παραγόντων επικινδυνότητας, 

θα συναντήσει την παγκοσμιοποίηση, που οι συνέπειές της είναι είτε άμεσες είτε 

έμμεσες. Ανάμεσα στους παράγοντες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο πάνω στην υγεία 

είναι η τάση προς στη διατροφική μετάβαση, δηλαδή σε τροφές πλούσιες σε λίπη, αλάτι 

και ζάχαρη. Μέσω της παγκοσμιοποίησης, υφίσταται αύξηση της παραγωγής, της 

προώθησης και της πώλησης έτοιμων φαγητών αλλά και του καπνού και άλλων 

βλαπτικών προϊόντων για την υγεία. Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου 

marketing απευθυνόμενο στα παιδιά, τα παροτρύνει σε συμπεριφορές λιγότερο υγιείς. 

Συνεχίζοντας, η όλο και αυξανόμενη αστικοποίηση αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου, 
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καθώς οι άνθρωποι τείνουν να ασχολούνται κυρίως με εργασίες περισσότερο καθιστικές. 

Συνεπώς, μειώνονται τα επίπεδα της φυσικής άσκησης, καθώς αποθαρρύνονται οι 

άνθρωποι να κινούνται με τα πόδια. Ολοκληρώνοντας τους παράγοντες κινδύνου, οι 

κυβερνήσεις είναι αυτές που μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για καλή 

ποιότητα ζωής. Οι επιλογές των κεντρικών κυβερνήσεων πάνω σε θέματα, όπως την 

διατροφή, την γεωργία, το εμπόριο, την διαφήμιση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στα 

μέσα μαζικής μεταφοράς, την αστικοποίηση και τις κατασκευές, δύνανται να 

προσφέρουν στους ανθρώπους την ευκαιρία για υγιείς τρόπους ζωής (Organizzazione 

Mondiale della Sanità, 2005).  

Οι αιτίες των χρόνιων ασθενειών μπορούν να σχηματοποιηθούν όλες μαζί σε μια 

διαδοχική σειρά ως εξής: 

1. Κοινωνικοοικονομικοί, πολιτισμικοί, πολιτικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 

(Παγκοσμιοποίηση, αστικοποίηση και γήρανση του πληθυσμού). 

 

 

2. Κοινοί παράγοντες κινδύνου τροποποιήσιμοι  

(απρεπή διατροφή, έλλειψη φυσικής άσκησης και κατανάλωση καπνού). 

    Παράγοντες κινδύνου μή τροποποιήσιμοι 

    (ηλικία και κληρονομικότητα). 

 

  

3. Ενδιάμεσοι παράγοντες κινδύνου 

(υπέρταση, αυξημένα επίπεδα γλυκόζης, ανωμαλίες στα λιπίδια του αίματος και 

παχυσαρκία).    

 

 

4. Χρόνιες ασθένειες 

(καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια, όγκοι, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και 

διαβήτης)                                                   (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005).   
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1.2 Οι χρόνιες ασθένειες 

 Σύμφωνα με το μοντέλο του Doca (όπως αναφέρεται στο Καραδήμας, 2005), 

υπάρχουν κάποιες φάσεις στην εξέλιξη της χρόνιας ασθένειας. Αυτές είναι η 

προδιαγνωστική, η οξεία, στην οποία εμπεριέχεται και η διάγνωση, η χρόνια φάση και η 

τελική, η οποία σχετίζεται κάποιες φορές με τον θάνατο του ασθενούς. Αυτές τις φάσεις 

δεν είναι απαραίτητο να τις διέλθει όλες ο ασθενής ή να τις συμπεριλαμβάνει όλες η 

κάθε ασθένεια.  

 Στην προδιαγνωστική φάση, ο άνθρωπος αρχίζει να διακρίνει κάποια 

συμπτώματα στον εαυτό του, που ενδέχεται να είναι ενδείξεις κάποιας σοβαρής 

ασθένειας. Σε αυτήν την φάση, το άτομο ενεργοποιείται και επισκέπτεται ιατρούς για να 

δεί τί πραγματικά συμβαίνει ή λειτουργεί άκρως αντίθετα με το να αδιαφορεί για τα 

συμπτώματα αυτά. Έπειτα, στην οξεία φάση, πραγματοποιείται η διάγνωση της πιθανής 

ασθένειας και η αντίδραση του ατόμου σε αυτήν. Η ανακοίνωση της εμφάνισης κάποιας 

ασθένειας συνεπάγεται και ποικίλες μεταβολές στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, 

διάφορες ιατρικές διαδικασίες, συνήθως επώδυνες και ανασφάλεια για το μέλλον. Όλα 

αυτά πυροδοτούν και έντονα αρνητικά συναισθήματα στον ασθενή, τα οποία καλείται να 

ελέγξει και γενικότερα καλείται να διαχειριστεί την όλη καινούρια κατάσταση. Επίσης, ο 

ασθενής θα πρέπει να λάβει κάποιες αποφάσεις, όπως σε ποιά άτομα θα αναφέρει για 

την κατάστασή του, ποιά θεραπεία θα ακολουθήσει και άλλα (Καραδήμας, 2005). Η 

ασθένεια δηλαδή διαταράσσει το μοτίβο της εργασίας του ασθενούς, απομακρύνοντάς 

τον από αυτήν, παρεμβαίνει στις σχέσεις του, επιτρέπει στον πόνο και στην καταπόνηση 

να εισβάλει στη ζωή του και τού καταστρέφει τα όνειρα για το μέλλον (Rokach, 

Lechcier-Kimel & Safarov, 2006). Υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν πληροφορίες για 

την ασθένειά τους και στρατηγικές επίλυσης των θεμάτων που προκύπτουν  από την 

δυσχερή αυτή κατάσταση. Αυτό έχει ως συνέπεια να προσαρμοστούν στην καινούρια 

κατάσταση, πραγματοποιώντας αλλαγές στη ζωή τους και αναθεωρώντας στόχους και 

πεποιθήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλοι που αρνούνται την κατάσταση αυτή, 

συνεχίζοντας κανονικά τη ζωή τους, όπως και πριν την διάγνωση. Με αυτόν τον τρόπο, 

αγνοούν την πραγματικότητα. Η χρόνια φάση φτάνει ως την τελική, που είναι ίαση της 

ασθένειας ή θάνατος. Πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο, αφού ο ίδιος ο ασθενής και η 

οικογένειά του έχουν να αντιμετωπίσουν ποικίλες δυσκολίες προσπαθώντας να 
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προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ζωής. Οι δυσκολίες αυτές ποικίλουν ανάλογα με τον 

χαρακτήρα και τις αντιδράσεις του ασθενούς αλλά και με την ασθένεια. Υπάρχουν 

ασθένειες που έχουν πραγματικά ταχύτατη εξέλιξη, κάποιες άλλες που η επιδείνωσή 

τους είναι πιο αργή, πιο προοδευτική, άλλες που χαρακτηρίζονται από υποτροπές, 

υφέσεις και εξάρσεις και τέλος, κάποιες άλλες που έχουν πιο ήπια εξέλιξη, με 

κατάλληλο έλεγχο βέβαια. Αυτό που μαθαίνει πια ο ασθενής, είναι ότι πρέπει να ζεί με 

την ασθένεια, η οποία είναι μέρος πλέον της ζωής του. Κάτι που προκαλεί έκπληξη είναι 

το γεγονός ότι, και στην φάση της αποθεραπείας και της ανάρρωσης, ενώ το άτομο 

βέβαια βιώνει θετικά συναισθήματα, ωστόσο υπάρχουν άτομα που νιώθουν αρνητικά 

συναισθήματα, όπως θυμό και φόβο. Σε αδρές γραμμές, η εμπειρία αυτή της ασθένειας 

επηρεάζει όλους τους ανθρώπους, και το ίδιο το άτομο που πάσχει αλλά και τους γύρω 

του. Επιδρά πάνω στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στις πεποιθήσεις καθοριστικά, σε 

αρκετά άτομα. (Καραδήμας, 2005)  

 Ακούγοντας κάποιος ότι πάσχει από μια ασθένεια και μάλιστα σοβαρή, αντιδρά 

με κάποιο τρόπο, ο οποίος, σύμφωνα με τον Shontz (όπως αναφέρεται στο Καραδήμας, 

2005), έχει κάποια διαδοχή. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή ο ασθενής βιώνει το λεγόμενο 

αρχικό σοκ, όταν του ανακοινώνεται η διάγνωση. Αισθάνεται κεραυνοβολημένο, σαν να 

βρίσκεται έξω από τη πραγματικότητα. Το σοκ διαρκεί από μέρες έως εβδομάδες. Στη 

συνέχεια, έρχεται η αντιπαράθεση, η οποία συνεπάγεται αποδιοργάνωση της σκέψης και 

βίωση πένθους, απώλειας και απελπισίας. Έπειτα, ακολουθεί η υποχώρηση, κατά την 

οποία ο ασθενής αποφεύγει και αρνείται την άσχημη αυτή κατάσταση, έτσι ώστε να 

αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως αυτή, σιγά-σιγά εισέρχεται 

στη ζωή του ατόμου και την τροποποιεί έτσι, ώστε να ξεκινάει πια το άτομο να 

προσαρμόζεται στην ασθένειά του (Καραδήμας, 2005). Αυτές οι αντιδράσεις είναι 

ιδιαιτέρως κοινές ανάμεσα στους πιο νέους ανθρώπους, προφανώς επειδή αναμένουν 

μεγαλύτερη ανικανότητα με την αύξηση της ηλικίας. Δηλαδή, η διάγνωση μιας τέτοιας 

ασθένειας σε αυτήν την νεαρή ηλικία φαίνεται στους νέους πιο αρνητική από ότι σε μια 

πρεσβύτερη ηλικία (Sanderson, 2004).  

Οι χρόνιες ασθένειες έχουν και οικονομικό αντίκτυπο, όχι μόνο στους ίδιους τους 

ασθενείς και στις οικογένειές τους αλλά και στο σύστημα υγείας και στην κοινωνία. 

Χωρίς αποτελεσματικές παρεμβάσεις, αυτές οι οικονομικές επιβαρύνσεις θα τείνουν να 
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αυξάνονται. Οι διάφορες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα της υγείας, με σκοπό να 

καταστείλουν τις χρόνιες ασθένειες, θα έχουν τεράστια οικονομικά πλεονεκτήματα. Πιο 

συγκεκριμένα, οι χρόνιες ασθένειες επηρεάζουν τις διεθνείς οικονομίες με διάφορους 

τρόπους, έμμεσα και άμεσα. Παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι με την ύπαρξη αυτών, 

μειώνονται η ποσότητα και η παραγωγικότητα της εργασίας. Ακόμη, οι αγορές των 

φαρμάκων επιβαρύνουν το οικογενειακό εισόδημα. Η οικονομική επιβάρυνση ξεκινάει 

από την οικογένεια του κάθε ασθενούς και καταλήγει στην ευρύτερη κοινωνία 

(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005). Συνεπώς, χρειάζεται να παρέμβει η 

πολιτεία για να αποφευχθεί ο αρνητικός αντίκτυπος πάνω στην εθνική, οικονομική 

ανάπτυξη. Πάντως, η πρόληψη και ο έλεγχος των χρόνιων ασθενειών μπορούν να 

στηριχθούν οικονομικά, αρκετά άνετα (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005).  

Έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες προβλέψεις συνολικών θανάτων για το 2015 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2005). Προβλέπεται ότι από το 2005 

μέχρι και το 2015, θα έχουν αυξηθεί οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες, ενώ θα έχουν 

μειωθεί αυτοί από τις μεταβιβάσιμες ασθένειες, από τις ασθένειες που αφορούν στην 

σχέση μητέρας-βρέφους και από τις πολυεπίπεδες διατροφικές ανάγκες. Η 

προβλεπόμενη αύξηση των χρόνιων ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο σχετίζεται 

πρωτίστως με την γήρανση του πληθυσμού και με έναν πάντα μεγάλο αριθμό ατόμων 

που είναι εκτεθειμένα στους παράγοντες κινδύνου. Οι χώρες που επιλέχθηκαν και 

προέκυψαν οι παρακάτω προβλέψεις σε όλες τις ηλικίες για το 2015, είναι η Βραζιλία, ο 

Καναδάς, η Κίνα, η Ινδία, η Νιγηρία, το Πακιστάν, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Τανζανία. Σε παγκόσμια κλίμακα, το σύνολο των θανάτων το 2015 θα είναι 64 

εκατομμύρια. Από αυτούς, τα 17 εκατομμύρια θα είναι εξαιτίας των μεταβιβάσιμων 

ασθενειών, αυτών που αφορούν στην σχέση μητέρας-βρέφους και των πολυεπίπεδων 

διατροφικών αναγκών. 41 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν εξαιτίας των χρόνιων 

ασθενειών. Οι καρδιαγγειακές νόσοι θα είναι η κύρια αιτία θανάτου και συγκεκριμένα 

υπολογίζεται ότι 20 εκατομμύρια θάνατοι θα είναι από καρδιοπάθειες και επεισόδια. 

Ανάμεσα στο 2005 και στο 2015 οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες αυξάνονται από 35 

εκατομμύρια σε 41 (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005). Οι μεταβολές 

παγκοσμίως στο θέμα των ασθενειών μέσα σε μια δεκαετία φαίνονται πράγματι 

δραματικές και η αύξηση των θανάτων από χρόνιες ασθένειες κεντρίζει το ενδιαφέρον 
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ειδικών και μή. Επομένως, η πρόληψη των χρόνιων ασθενειών αποτελεί μια ζωτική 

επένδυση.   
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2. Προσαρμογή (adjustment or adaptation)   

 Οι άνθρωποι που φέρουν την διάγνωση χρόνιοι ασθενείς, αντιμετωπίζουν μια 

πληθώρα προβλημάτων σωματικής αλλά και ψυχολογικής φύσεως, καθώς και πλήθος 

αλλαγών στην καθημερινή ζωή τους. Η αίσθηση, πρώτα απ`όλα, του ίδιου τους του 

εαυτού μεταβάλλεται δραματικά, καθώς αντιμετωπίζουν σημαντικές αλλαγές στις 

οικογενειακές και κοινωνικές τους σχέσεις και στους ρόλους που είχαν μέχρι τότε. 

Ακόμη, αισθάνονται σωματικό πόνο και ψυχολογική καταπόνηση. Ακολουθούν μια 

παρατεταμένη φαρμακευτική θεραπεία και βιώνουν τον αναμενόμενο περιορισμό ή την 

ανάλογη συνδρομή στην πραγματοποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, 

πράγμα το οποίο τους προκαλεί συναισθήματα μειονεξίας, ανικανότητας. (Bishop, 2005) 

Όσον αφορά στο θέμα της ψυχολογικής καταπόνησης, οι ασθενείς αντιμετωπίζουν μια 

ποικιλία στρεσσογόνων καταστάσεων, όπως η διάγνωση, η θεραπεία, η υποτροπή κ.λπ. 

(Καραδήμας, 2005). 

  Για όλα τα παραπάνω προβλήματα και για ένα σωρό άλλα, απαιτείται από το 

άτομο να συμβιβαστεί κατά κάποιο τρόπο στην καινούρια αυτή κατάσταση, ώστε να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει την ασθένεια, δηλαδή να επιτευχθεί η λεγόμενη διαδικασία 

της προσαρμογής. Η προσαρμογή λοιπόν ορίζεται ως μια διαδικασία  απάντησης εκ 

μέρους του πάσχοντος στις λειτουργικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες 

συμβαίνουν στα πλαίσια της ασθένειας (Bishop, 2005). Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 

πρόκειται για μια απάντηση σε μια μεταβολή του περιβάλλοντος, η οποία απάντηση 

επιτρέπει στον οργανισμό να γίνει πιο κατάλληλα προσαρμοστικός στην μεταβολή αυτή, 

στα νέα δεδομένα (Sharpe & Curran, 2005).  

 Παλαιότερα, η ψυχοκοινωνική προσαρμογή στηριζόταν σε ένα ιατρικό ή 

ψυχοπαθολογικό μοντέλο και στην ιδέα ότι συγκεκριμένα είδη ανικανότητας επιφέρουν 

και συγκεκριμένα είδη χαρακτηριστικών προσωπικότητας ή ψυχολογικών προβλημάτων. 

Πίστευαν δηλαδή ότι υπήρχε μια άμεση, ευθεία σχέση ανάμεσα στην κατάσταση και 

στην ψυχοκοινωνική βλάβη. Πρόσφατα, άρχισε να δίνεται έμφαση στην αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στον πάσχοντα και στο περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζεί. Σήμερα πλέον, η 

προσαρμογή γίνεται αντιληπτή ως μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη διαδικασία, αφού 

αφορά πολλούς τομείς της ζωής, και ιδιαίτερα ατομική. Συνεπώς, κατ`επέκταση, 

πρόκειται για μια διαδικασία μοναδική (Bishop, 2005). Με την προσαρμογή, το άτομο 
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αντιλαμβάνεται και ταυτόχρονα αποδέχεται πλέον τον ρόλο του ασθενούς. 

Επαναπροσδιορίζεται η ταυτότητά του, πράγμα το οποίο στην συνέχεια διευκολύνει την 

θεραπεία. Οι επικείμενες μεταβολές στην ταυτότητα σχετίζονται με αυξημένες 

προσδοκίες για τον ίδιο τον εαυτό του και αφορούν τομείς, όπως την εργασία και την 

κοινωνική ζωή (Wilson et al., 2007).    

 Η προσαρμογή αναφέρεται σε τέσσερις περιοχές, τη βιολογική (κόπωση και 

πόνος, και γενικότερα την λειτουργικότητα του ατόμου), την κοινωνική (απομόνωση, 

στίγμα, οικογενειακές και φιλικές σχέσεις), την συναισθηματική (αυτο-εικόνα, 

επαναπροσδιορισμός στόχων, επαναξιολόγηση αξιών και εύρεση νοήματος στην όλη 

κατάσταση) και τα της συμπεριφοράς (έλεγχοι υγείας, τήρηση ιατρικών οδηγιών). Αυτές 

οι περιοχές συνδέονται τόσο στενά, ώστε μία μεταβολή στην μία περιοχή επηρεάζει και 

τις υπόλοιπες (Καραδήμας, 2005).  

 Η προσαρμογή στην χρόνια ασθένεια δύναται να μετρηθεί παρόλο που είναι 

πολυδιάστατη και επομένως περίπλοκη. Οι μετρήσεις αφορούν παθολογικές διαστάσεις 

της προσωπικότητας (όπως κατάθλιψη ή άγχος), χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, 

μεταβολές στην παραγωγικότητα ή μείωση στην απόδοση και ο βαθμός αποδοχής της 

ανικανότητας (Bishop, 2005). Παρατηρείται ότι η ποιότητα ζωής (QOL) χρησιμοποιείται 

ως ένδειξη προσαρμογής στην χρόνια ασθένεια, κατά κάποιο τρόπο ως δείκτης μέτρησής 

της. Η ποιότητα ζωής (QOL) βοηθάει στην κατανόηση της προσαρμογής. Υπάρχει 

σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην προσαρμογή και στην ποιότητα ζωής. Σε 

αυτήν την σχέση όμως παρεμβάλλονται και η ικανοποίηση που αισθάνεται ο ασθενής 

και ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της ασθένειας. Συνεπώς, η διαδικασία της 

προσαρμογής προωθείται από την εξασφάλιση ελέγχου της ασθένειας εκ μέρους του 

πασχόντος, από την αίσθηση ικανοποίησης σε σχέση με τους σημαντικότερους τομείς 

της ζωής του και από την ενημέρωση για επέκταση της ικανοποίησης του και σε άλλους 

τομείς της ζωής του (Bishop, 2005).  

Υπάρχει φυσικά και η «κακή» προσαρμογή (maladjustment), η οποία συνίσταται 

σε ψυχολογική νοσηρότητα, όπως κατάθλιψη, άγχος, καταπόνηση ή προβλήματα 

συμπεριφοράς. Αν το άτομο δεν καταφέρει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της νέας 

αυτής κατάστασης, της ασθένειας, τότε πράγματι μπορεί να εμφανίσει τα παραπάνω και 

μάλιστα πιο συχνή είναι η εμφάνιση της διαταραχής προσαρμογής (Adjustment 
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Disorder). Αυτή ορίζεται ως την ανάπτυξη, κλινικά σημαντικών, συναισθηματικών 

συμπτωμάτων και συμπτωμάτων συμπεριφοράς ως απάντηση σε στρεσσογόνα γεγονότα 

(Sharpe & Curran, 2005). Σύμφωνα με το DSM, αυτή η διαταραχή προκαλείται ως 

απάντηση σε κάποιο ψυχοκοινωνικό στρεσσογόνο παράγοντα (First et al., 2006).   

  

2.1 Στρατηγικές αντιμετώπισης και προσαρμογή 

 Οι άνθρωποι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό και στρεσσογόνο 

γεγονός, επομένως και οι χρόνιοι ασθενείς, αναπτύσσουν κάποιες στρατηγικές 

αντιμετώπισης (coping strategies). Αυτές οι στρατηγικές επηρεάζουν την προσαρμογή 

του ατόμου στην ασθένεια, είτε αρνητικά, είτε θετικά, ανάλογα με την εκάστοτε 

στρατηγική. Σύμφωνα με τους Lazarus και Folkman (1984) (όπως αναφέρεται στο 

Fitzgerald-Miller, 2000), η αντιμετώπιση ορίζεται ως ένα σύνολο ειδικών 

συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαδικασιών, μέσα από το οποίο το άτομο, 

εκτιμάει, αντιμετωπίζει και συνέρχεται από ένα στρεσσογόνο γεγονός (Fitzgerald-Miller, 

2000). Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο οι ασθενείς και οι οικογένειές τους 

αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις της χρόνιας ασθένειας επηρεάζει τον βαθμό αλλά και τη 

φύση της προσαρμογής και της κατάστασης της υγείας του ασθενούς. Οι ίδιοι αλλά και 

οι οικογένειές τους θα πρέπει να αναπτύξουν κάποιες ικανότητες, κι όχι να 

επικεντρωθούν μόνο στις απαιτήσεις της σωματικής φροντίδας. Θα πρέπει λοιπόν να 

αντιμετωπίσουν και μια ποικιλία ψυχοκοινωνικών δυσκολιών. Η ενημέρωση λοιπόν, η 

γνώση σχετικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης μπορεί να μετριάσει τον ψυχολογικό 

αντίκτυπο της ασθένειας (Fitzgerald-Miller, 2000). 

Σύμφωνα με τον Weisman (1979) (όπως αναφέρεται στο Fitzgerald-Miller, 

2000), η αντιμετώπιση συνδυάζει αντίληψη, απόδοση, εκτίμηση, αντιστάθμιση, 

συνοδευόμενα από επιπλέον δραστηριότητα και άμεση, κινητοποιημένη συμπεριφορά. Ο 

σκοπός της αντιμετώπισης είναι η κυριαρχία, ο έλεγχος, η αποφασιστικότητα 

(Fitzgerald-Miller, 2000, σελ.22). Η λειτουργία της αντιμετώπισης (coping) ουσιαστικά 

συνίσταται στην μείωση της έντασης και στην διατήρηση της ισορροπίας, τα οποία 

συνεπάγονται την προσαρμογή. Επίσης, παρακινεί στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

στην διατήρηση της αυτονομίας και της ελευθερίας και προωθεί την εμπλοκή του 

ατόμου σε κοινωνικές σχέσεις (Fitzgerald-Miller, 2000).   
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 Υπάρχει μια θεωρία, η οποία πρεσβεύει ότι η προσαρμογή εξαρτάται από τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης, ειδικά του στρες, που χρησιμοποιεί ο ασθενής και 

ονομάζεται Θεωρία της Κρίσης (Καραδήμας, 2005). Επομένως, φαίνεται ότι ένας 

σημαντικός δείκτης της προσαρμογής είναι το ψυχολογικό στρες, το οποίο 

χαρακτηριστικά εμφανίζεται στους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια (Curtis et al., 2005). 

Το στρες είναι σημαντικό, καθώς επηρεάζει και το σώμα. Υπάρχει μεγάλη συσχέτιση 

ανάμεσα στο ανοσοποιητικό σύστημα και στους νευροδιαβιβαστές που παράγονται στο 

σώμα, ως απάντηση σε ένα στρεσσογόνο γεγονός. Τα συναισθήματα και η 

συναισθηματική υγεία εν γένει, επιδρούν σημαντικά στην σωματική υγεία (Kraft & 

Catanzaro, 1996). Οι απαντήσεις στο στρες περιλαμβάνουν συνήθως ψυχολογικές 

μεταβολές, γνωστικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, καθώς και απαντήσεις σχετικές 

με την συμπεριφορά. Ο σημαντικός ρόλος του αντιλαμβανόμενου στρες, το είδος της 

αντιμετώπισης και η αντίληψη για την κοινωνική στήριξη επηρεάζουν την προσαρμογή.  

 Υπάρχει αντίκτυπος του ψυχολογικού στρες, της αντιμετώπισης, της κοινωνικής 

στήριξης και της κατάστασης της ασθένειας στην σωματική, ψυχολογική και κοινωνική 

προσαρμογή του ατόμου. Μια έρευνα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Galway 

(University College Hospital Galway) σε 59 γυναίκες που έπασχαν από ρευματοειδή 

αρθρίτιδα, με μέσο όρο ηλικίας τα 60 έτη και διάρκεια ασθένειας τα 13 έτη, έδειξε ότι 

πράγματι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα παραπάνω (Curtis et al., 2005).  

 Η όλη διαδικασία διήρκησε 2 ώρες και αποτελείτο από μια ημιδομημένη 

συνέντευξη. Οι ασθενείς απάντησαν σε μια κλίμακα, με το όνομα Κλίμακα 

Αντιλαμβανόμενου Στρες (Perceived Stress Scale, PSS), που βασίζεται στους Lazarus 

και Folkman και μετράει το κατά πόσο αντιλαμβάνονται την ζωή τους ως απρόβλεπτη 

και μή ελέγξιμη. Αποτελείται από 14 ερωτήσεις (items) που αναφέρονται σε γεγονότα 

που συνέβησαν τους προηγούμενους μήνες. 

 Μια άλλη κλίμακα, στην οποία έπρεπε να απαντήσουν, ήταν η σχετική με την 

αντιμετώπιση (COPE), η οποία περιλαμβάνει 15 στρατηγικές, εστιασμένες στο 

συναίσθημα και στην συμπεριφορά και αυτές συνεπάγονται την εκτίμηση του είδους 

αντιμετώπισης (coping style). 5 κλίμακες αυτής της ευρείας κλίμακας μετρούν πλευρές 

της στρατηγικές που επικεντρώνεται στο πρόβλημα και άλλες 5 εκτιμούν τις πτυχές 

εκείνης της στρατηγικής που εστιάζει στο συναίσθημα.  
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Ακόμη, είχαν να απαντήσουν σε μια σύντομη, πολυδιάστατη όμως κλίμακα, που 

αναφέρεται στην κοινωνική στήριξη. Αυτή μετράει την συναισθηματική και 

πληροφοριακή στήριξη, την υλική στήριξη, την θετική κοινωνική αλληλεπίδραση και 

την στοργική στήριξη. Επίσης, παρέχεται ένα αποτέλεσμα της συνολικής στήριξης, που 

αποτελείται από τις παραπάνω και ένα μονό ερώτημα εκτιμάει την δομημένη στήριξη 

και την συζυγική/οικογενειακή κατάσταση.    

Μια επιπλέον κλίμακα είναι αυτή που εκτιμάει την προδιάθεση σε καταστάσεις 

αρνητικής και θετικής διάθεσης. Αυτή ονομάζεται κλίμακα της θετικής και αρνητικής 

επίδρασης (Positive and Negative Affect Scale, PANAS). Περιλαμβάνει 20 επίθετα, από 

τα οποία τα 10 περιγράφουν θετικά αισθήματα και τα υπόλοιπα 10 αρνητικά.  

Οι προηγούμενες κλίμακες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν γενικώς για τις 

χρόνιες ασθένειες. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, χρησιμοποιείται και μία που 

αφορά αποκλειστικά στην ρευματοειδή αρθρίτιδα κι αυτή είναι η κλίμακα του 

αντίκτυπου της αρθρίτιδας (Arthritis Impact Scale, AIMS). Μετράει την σωματική, 

ψυχολογική και κοινωνική λειτουργικότητα. Η βαθμολογία της προσαρμογής 

προέρχεται από τρεις από τις κύριες κλίμακες, από την σωματική λειτουργία, την 

κοινωνική δραστηριότητα και την κατάθλιψη.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ποικίλες συσχετίσεις. Σε αδρές γραμμές, 

οι ασθενείς είχαν μέτρια παρά υψηλά επίπεδα αντιλαμβανόμενου στρες και έβλεπαν τα 

επίπεδα της κοινωνικής στήριξης υψηλά. Το αντιλαμβανόμενο στρες συσχετίζεται με 

τρία συναισθηματικά πεδία, την κατάθλιψη, την θετική και την αρνητική επίδραση. 

Βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στο αντιλαμβανόμενο στρες και στην κατάθλιψη. 

Επιπλέον, υψηλά επίπεδα στρες συνδέονται με πτωχή ψυχολογική προσαρμογή. Το 

χαμηλό αντιλαμβανόμενο στρες έχει σχέση με την θετική επίδραση. Σημειωτέον, η 

παρουσία θετικής επίδρασης μειώνει το μέγεθος συσχέτισης ανάμεσα στον πόνο και 

στην αρνητική επίδραση. Από την συγκεκριμένη έρευνα, φαίνεται ότι το υψηλό στρες 

προβλέπει συναισθηματική καταπόνηση.  

Τώρα, σε σχέση με την κοινωνική στήριξη, όταν αυτή είναι υψηλή, τότε και η 

κοινωνική προσαρμογή είναι καλή. Η κοινωνική στήριξη θεωρείται ο καλύτερος δείκτης 

πρόβλεψης για την κοινωνική δραστηριότητα, δηλαδή για την συχνότητα επαφής με 

φίλους και γνωστούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποιοτική κοινωνική στήριξη είναι αυτή 
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που έχει περισσότερη σημασία, κι όχι τόσο η ποσοτική. Ακόμη, όσοι ασθενείς διαθέτουν 

μικρό κοινωνικό δίκτυο, βιώνουν ελάττωση της κινητικότητάς τους.  

Επίσης, αντιλαμβάνονταν τις επιπτώσεις της ασθένειας στην σωματική και 

κοινωνική λειτουργικότητα ως μέτριες. Η κατάσταση της ασθένειας φαίνεται να είναι 

ανεξάρτητη μεταβλητή, καθώς δεν προέβλεψε καθόλου διακύμανση στην κοινωνική ή 

στην ψυχολογική προσαρμογή. Οι ψυχοκοινωνικές μεταβλητές είναι πιο σημαντικές από 

την δραστηριοποίηση των ασθενών σε σχέση με την ασθένεια, όσον αφορά στην 

κατανόηση των θετικών και αρνητικών συναισθηματικών καταστάσεών τους.   

 Οι γυναίκες αυτές έκαναν χρήση κάποιων στρατηγικών αντιμετώπισης, όπως της 

τάσης προς την θρησκεία (με μέσο όρο 12.94), της αποδοχής (με μέσο όρο 12.24) και 

του ενεργού σχεδιασμού (με μέσο όρο 11.32). Η αποδοχή η ενεργή αντιμετώπιση έχουν 

ισχυρή συσχέτιση με την υψηλή θετική επίδραση. Αποδοχή συνεπάγεται ότι ο ασθενής 

αποδέχεται την πραγματικότητα της κατάστασης της ασθένειας και ενεργή αντιμετώπιση 

σημαίνει ότι δραστηριοποιείται ο πάσχων, ώστε να μεταβάλει την πηγή άγχους και των 

συνεπειών του. Η προσαρμοστική αντιμετώπιση συσχετίζεται με καλή κοινωνική 

δραστηριότητα και προσαρμογή και υψηλή θετική επίδραση, ενώ η στρατηγική 

αποφυγής σχετίζεται με υψηλή αρνητική επίδραση. Επιπροσθέτως, η υψηλή από κοινού 

εμπλοκή είναι ενδεικτική της πτωχής σωματικής λειτουργίας και της χαμηλής θετικής 

επίδρασης.  

Τέλος, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί της έρευνας, αφού το δείγμα δεν ήταν 

αρκετά μεγάλο και ενδέχεται να υπήρχε το φαινόμενο της επιλεκτικότητας. Προτείνεται 

ωστόσο, η γνωστική-συμπεριφοριστική παρέμβαση για την διευκόλυνση του ασθενούς 

στην προσαρμογή, με την ορθή διαχείριση του στρες, με την χρήση προσαρμοστικών 

στρατηγικών αντιμετώπισης και με την αξιοποίηση των πηγών κοινωνικής στήριξης 

(Curtis et al., 2005).  
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2.2 Μοντέλα προσαρμογής 

 Συνεχίζοντας, σήμερα υπάρχουν τρία είδη μοντέλων προσαρμογής. Αυτά είναι τα 

βιοϊατρικά, τα ψυχολογικά και τα βιοψυχοκοινωνικά.  

 Όσον αφορά στο πρώτο είδος, αυτό εστιάζεται στην ασθένεια και στην 

ανικανότητα, στις αιτίες της, στην πρόληψη αυτής και στην ιατρική φροντίδα. Είναι το 

πιο διαδεδομένο μοντέλο, το βιοϊατρικό. Είναι βοηθητικό, διότι σχετίζεται με 

αποτελεσματική διαχείριση της ασθένειας και με μεταβολές στην σωματική 

προσαρμογή, όπως ο πόνος. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι, υπάρχει άμεση και 

ευθεία σχέση αιτίας-αποτελέσματος ανάμεσα στην ασθένεια και στα συμπτώματα αυτής. 

Πρεσβεύει επομένως, ότι υφίσταται ευθεία σχέση μεταξύ παθολογίας και ασθένειας. Η 

διαδρομή όμως, από την παθολογία ως την έκβαση, την ασθένεια, δεν είναι τόσο απλή 

αλλά αντίθετα, περιπλέκονται ένας αριθμός ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων που επιδρούν ποικιλοτρόπως. Επιπλέον, το νευροενδοκρινικό και το 

ανοσοποιητικό σύστημα διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους στην προσαρμογή 

(Walker et al., 2004). Παράγονται διάφορες χημικές ουσίες μέσα στο σώμα που 

προκαλούν ταχυκαρδία, συχνοουρία και διάρροια, χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

άγχους (Kraft & Catanzaro, 1996). Τα δύο παραπάνω συστήματα προστατεύουν την 

ομοιόσταση του ανθρώπινου οργανισμού. Συγκεκριμένα, η λειτουργία του 

νευροενδοκρινικού συστήματος για την αντιμετώπιση των στρεσσογόνων καταστάσεων, 

είναι άκρως σημαντική, επειδή με αυτόν τον τρόπο, προστατεύει την ομοιόσταση του 

σώματος. Αν και είναι κρίσιμης σημασίας αυτό το μοντέλο, ωστόσο δεν λαμβάνει υπόψη 

του άλλους σημαντικούς παράγοντες για την αιτιολογία και την πρόοδο της ασθένειας, 

τους ψυχολογικούς, τους κοινωνικούς και τους περιβαλλοντικούς. Τα βιοϊατρικά 

μοντέλα ακόμα και σήμερα είναι κυρίαρχα αδιαφορώντας για τις ψυχολογικές πτυχές 

της ασθένειας. Βέβαια, σιγά-σιγά αποφεύγεται η αντιμετώπιση του ασθενούς ως 

οργανισμού μόνο και εμφανίζεται η αντιμετώπισή του ως ολότητα με το κοινωνικό του 

πεδίο και τις εμπειρίες του (Walker et al., 2004).  

 Τα ψυχολογικά μοντέλα περιλαμβάνουν την γνωστική προσαρμογή, το στρες και 

την αντιμετώπιση, το πώς επηρεάζουν την προσαρμογή και τον ρόλο των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Walker et al., 2004). Γενικότερα, στον άνθρωπο, 

ως ολότητα, συμβαίνουν αλλαγές σε γνωστικό επίπεδο, σε συναισθηματικό και στην 
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προσωπικότητα. Ξεκινώντας από το σώμα, καταλήγουμε στην ψυχολογική του 

κατάσταση. Έτσι, υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην σωματική ευεξία και στην 

συναισθηματική. Οτιδήποτε διατηρεί την συναισθηματική ευεξία, έχει θετική επίδραση 

και στο σώμα (Kraft & Catanzaro, 1996). Πρόκειται, επομένως, για μια αμφίδρομη 

σχέση σώματος-«ψυχής». 

Η γνωστική προσαρμογή συνίσταται στην αποδοχή της ασθένειας και στο κατά 

πόσο αντιλαμβάνεται ο ασθενής ότι ασκεί έλεγχο πάνω στην ασθένειά του. Δηλαδή, σε 

αυτό το μοντέλο τονίζεται η σημασία της αποκατάστασης της ψυχολογικής ευεξίας. Το 

νόημα που έχει ο κάθε πάσχων στη ζωή του είναι υψίστης σημασίας. 

Επαναπροσδιορίζεται αυτό, καθώς κάθε μέρα συντελούνται πληθώρα μεταβολών στην 

ζωή ενός χρόνιου ασθενούς. Η πλειοψηφία των ασθενών διαθέτει κάποιο νόημα και 

μάλιστα αυτό επιδρά πάνω στην ψυχολογική ευεξία και στην προσαρμογή. Η γνωστική 

διαδικασία της αποδοχής της ασθένειας συμβάλλει στην ανάπτυξη νοήματος. Η αποδοχή 

λοιπόν, και γενικώς το να μάθει ο ασθενής να ζεί με την ασθένεια, αποτελεί κοινή 

στρατηγική αντιμετώπισης μεταξύ των πασχόντων από σοβαρή χρόνια ασθένεια και 

μάλιστα είναι πολύ σημαντική, αφού βοηθάει στην ανάπτυξη μιας αίσθησης ελέγχου 

πάνω στην ασθένεια. Η άσκηση ελέγχου έχει συνδεθεί με χαμηλότερη ψυχολογική 

καταπόνηση και με μείωση του άγχους και της κατάθλιψης. Η αίσθηση ελέγχου και 

κυριαρχίας πάνω στην ασθένεια είναι καθοριστική στην διαδικασία της γνωστικής 

προσαρμογής του ατόμου. Συνεχίζοντας, ο αυξημένος έλεγχος σχετίζεται με υψηλότερα 

επίπεδα στρατηγικής εστιασμένης στο πρόβλημα, όπως αναζήτηση πληροφοριών, 

επίλυση ζητημάτων, και άμεση δράση για την επίλυση. Μειωμένος έλεγχος έχει σχέση 

με υψηλότερα επίπεδα στρατηγικής εστιασμένης στο συναίσθημα, όπως απόδραση και 

αποφυγή, απόσταση και αναζήτηση κοινωνικής στήριξης. Η πρώτη περίπτωση 

στρατηγικής βοηθάει μέσω κι άλλων διαδικασιών στην διαχείριση των συναισθημάτων, 

στην διατήρηση της αυτοεκτίμησης και στην υιοθέτηση μιας γενικότερης θετικής 

άποψης. Η δεύτερη συμβάλλει ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη μιας αίσθησης ψυχολογικής 

ευεξίας παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Επιπροσθέτως, τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας διαδραματίζουν κι αυτά τον δικό τους ρόλο όσον αφορά στην 

προσαρμογή του ατόμου. Η αισιοδοξία θεωρείται ως ένα σταθερό χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας, το οποίο έχει δειχθεί ότι είναι σημαντικό για την ψυχολογική 
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προσαρμογή σε μια σοβαρή ασθένεια (Walker et al., 2004). Η αισιοδοξία απαρτίζεται 

από 3 βασικές πεποιθήσεις. Αυτές είναι οι προσδοκίες θετικών αποτελεσμάτων, οι 

προσδοκίες θετικής αποτελεσματικότητας και η θετική μή ρεαλιστική σκέψη. Σχετικά με 

την πρώτη πεποίθηση, πρόκειται για την τάση του ανθρώπου να πιστεύει ότι γενικώς 

βιώνει καλές εκβάσεις στη ζωή του. Ασθενείς με αυτήν την πεποίθηση, παρουσιάζουν 

δέσμευση ως προς την επίλυση προβλημάτων υγείας. Όσον αφορά στην δεύτερη, 

πρόκειται για την γενικότερη πεποίθηση κάποιου ότι διαθέτει ικανότητες αντιμετώπισης 

διαφόρων απαιτητικών καταστάσεων. Πάσχοντες με αυτήν την κατηγορία αισιοδοξίας, 

χειρίζονται την ασθένειά τους περισσότερο ολοκληρωμένα, έχοντας ως αποτέλεσμα 

συναισθηματική και συμπεριφοριστική προσαρμογή. Τέλος, η τρίτη πεποίθηση 

συνίσταται στην στρατηγική, με την οποία το άτομο γνωστικά διαστρέφει την 

πραγματικότητα, διατηρώντας την άποψη ότι ευχάριστα γεγονότα συμβαίνουν πιο συχνά 

σε αυτόν σε σχέση με τους άλλους, ενώ τα αρνητικά λαμβάνουν χώρα λιγότερο συχνά. 

Αυτή βοηθάει τους ασθενείς να τονίζουν τα θετικά στοιχεία της ασθένειάς τους, με τον 

κίνδυνο όμως, να μην υιοθετήσουν κατάλληλες συμπεριφορές υγείας για την 

αντιμετώπιση της ασθένειας (Fournier et al., 2002).  

Τέλος, σε ό,τι αφορά το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, μπορεί να ειπωθεί ότι το 

στρες ενσωματώνει και ψυχολογικές, και φυσιολογικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. 

Παρατηρείται μια σύνθετη και δυναμική αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στην 

ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα, στο νευροενδοκρινικό και ανοσοποιητικό σύστημα και 

στην προσαρμογή. Τα ψυχοκοινωνικά αγχογόνα ερεθίσματα δεν επιδρούν άμεσα στην 

δραστηριότητα, την σχετική με την ασθένεια. Παρεμβάλλονται οι γνωστικές εκτιμήσεις, 

που ερμηνεύουν ουσιαστικά αυτά τα ερεθίσματα κι έπειτα υφίστανται ποικίλες 

αντιδράσεις. Συνεπώς, αυτό το μοντέλο εμπεριέχει συνδέσεις ανάμεσα σε ψυχολογικές, 

κοινωνικές και βιολογικές κατασκευές. Πιο συγκεκριμένα, οι συνδέσεις ανάμεσα σε 

περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς μεσάζοντες επιδρούν στην δραστηριότητα, την 

σχετική με την ασθένεια και στην σωματική προσαρμογή (Walker et al., 2004).   
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3. Πεποιθήσεις περί ασθενείας 

Οι άνθρωποι εν γένει διαθέτουν κάποιες αντιλήψεις και πεποιθήσεις γύρω από το 

θέμα της ασθένειας, είτε αυτοί είναι ασθενείς οι ίδιοι, είτε οι λεγόμενοι σημαντικοί 

άλλοι για αυτούς, όπως ο σύντροφος, η οικογένεια, οι φίλοι. Αυτές οι πεποιθήσεις είναι 

σημαντικές διότι επηρεάζουν την όλη κατάσταση του πάσχοντος (Sharpe & Curran, 

2005). Ασκούν επίδραση στον τρόπο, με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν στην 

ασθένεια. Ακόμη, αυτές οι ιδέες που αναπτύσσουν σχετικά με την ασθένεια, γεννούν 

περαιτέρω σκέψεις όσον αφορά στο τί σημαίνει γι`αυτούς η ασθένεια, δηλαδή τί νόημα 

αυτή αποκτά. Επίσης, καθορίζουν την συμπεριφορά τους και κατ`επέκταση επηρεάζουν 

την έκβαση της κατάστασης αυτής (Foster et al., 2008). Λίγο πιο συγκεκριμένα, 

επιδρούν στην συναισθηματική προσαρμογή του ατόμου και στην αποκατάσταση της 

ασθένειάς του. Μάλιστα, οι νοητικές αναπαραστάσεις για την ασθένεια συχνά 

προκαλούν την ανάπτυξη κατάθλιψης στον πάσχοντα (Sharpe & Curran, 2005).  

Όσον αφορά στις αιτίες της ασθένειας, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι 

κυρίως σωματικές χωρίς όμως να αγνοούν τα κοινωνικά στρεσσογόνα ερεθίσματα, όπως 

τα προβλήματα τα σχετικά με την εργασία. Επιπροσθέτως, αρκετοί είναι κι αυτοί που 

ισχυρίζονται πως ο τρόπος ζωής πριν από την εμφάνιση της ασθένειας αποτελεί 

σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα. Το στρες γενικώς γίνεται αντιληπτό ως την αιτία 

εκείνη που εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα, κι έτσι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι 

πιο ευάλωτος και τρωτός στις διάφορες ασθένειες (Clements et al., 1997).   

Υπάρχει και ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αναθεωρημένο χρησιμοποιείται για 

να εκτιμήσει τις πεποιθήσεις του ασθενούς, το ερωτηματολόγιο αντίληψης της ασθένειας 

(Illness Perception Questionnaire, IPQ) (Broadbent et al., 2006). Σε γενικές γραμμές, οι 

πεποιθήσεις του ατόμου διέρχονται τρία στάδια. Πρώτα, το άτομο σχηματίζει τις 

αναπαραστάσεις τις σχετικές με την ασθένεια, έπειτα υιοθετεί διάφορες συμπεριφορές 

για να την αντιμετωπίσει και τέλος εκτιμάει την αποτελεσματικότητα αυτών των 

συμπεριφορών (Broadbent et al., 2006).  
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3.1 Πεποιθήσεις, σκέψεις και συναισθήματα 

Οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις του ασθενούς σχετικά με την ασθένεια 

επηρεάζουν και στην συνέχεια τις συμπεριφορές υγείας που υιοθετεί. Οι διαφορετικές 

αντιλήψεις τόσων ατόμων αντανακλούν και τις διακυμάνσεις που υπάρχουν σε σχέση με 

την δέσμευσή τους για θεραπεία και  επίσης αντανακλούν διαφορές και στην 

συναισθηματική προσαρμογή (Chan et al., 2008). Μάλιστα, αλλαγές στις νοητικές 

αναπαραστάσεις για την ασθένεια, έχει φανεί ότι βελτιώνουν και την αποκατάσταση 

(Broadbent et al., 2006). 

Όταν οι άνθρωποι λαμβάνουν κάποια διάγνωση ασθένειας, αντιλαμβάνονται 

αυτή την απειλή της ασθένειας με τις ήδη υπάρχουσες οργανωμένες πεποιθήσεις τους 

(γνωστικές αναπαραστάσεις) για την ασθένεια γενικώς, δηλαδή, αυτές που είχαν 

σχηματισθεί πολύ πριν την εμφάνιση της ασθένειας. Αυτές οι πεποιθήσεις επηρεάζουν 

το είδος της απάντησης στην ασθένεια. Οι ασθενείς αντλούν καινούριες πληροφορίες 

σχετικά με την κατάσταση και τις ενσωματώνουν στις ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις, στην 

υπάρχουσα δομή γνώσης (existing knowledge structure). Οι ήδη υπάρχουσες είναι 

παγιωμένες και έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενες πηγές πληροφόρησης και 

γνώσης, όπως η οικογένεια και οι φίλοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και οι 

εκάστοτε πολιτισμικές αντιλήψεις. Αν οι καινούριες πληροφορίες δεν ταιριάζουν με τις 

παγιωμένες, τότε οι νέες μεταβάλλονται, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις ήδη 

υπάρχουσες. Αυτό όμως μπορεί να καταλήξει σε μή λειτουργική συναισθηματική 

απάντηση, όπως άγχος, να επηρεάσει την συμπεριφορά αντιμετώπισης και τελικά να 

προκαλέσει φτωχή κλινική έκβαση. Παρ`όλα αυτά, αλλάζοντας τις πεποιθήσεις αυτές, 

τις δυσλειτουργικές παγιωμένες, με απλή παρέμβαση (συμβουλευτική), είναι δυνατόν να 

επαυξηθεί η συναισθηματική προσαρμογή και η προσκόλληση, δέσμευση στην 

θεραπεία. Πιο συγκεκριμένα, η έγκαιρη παρέμβαση σκοπεύει στην μεταβολή των 

εσφαλμένων αντιλήψεων, προκαλώντας τις αρνητικές πεποιθήσεις και εξερευνώντας τις 

σχέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές μεταβολές στην οπτική του ασθενούς, 

όσον αφορά στην ασθένεια την ίδια, στην επιστροφή του στην εργασία σύντομα και 

άλλα (Chan et al., 2008).  

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί πρώτα, πώς αντιλαμβάνονται την όλη κατάσταση 

κάποιοι που δεν είναι ακόμα ασθενείς, δηλαδή δεν τους έχει δοθεί κάποια διάγνωση 
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αλλά εμφανίζουν κάποια συμπτώματα. Αναφέρουν υψηλότατη ταυτότητα, δηλαδή 

περιγράφουν πολύ έντονα και υπερβολικά τα συμπτώματα που βιώνουν. Παρουσιάζουν 

την φτωχότερη κατανόηση της κατάστασης και αντιλήψεις για μικρό χρόνο διάρκειας 

της ασθένειας. Ακόμη, πιστεύεται ότι ασκούν τον χαμηλότερο έλεγχο στην θεραπεία και 

εμφανίζουν την υψηλότερη συναισθηματική απάντηση, καθώς περιγράφουν μια 

απάντηση με υψηλό φόβο απέναντι σε μία άγνωστη απειλή για την υγεία (Broadbent et 

al., 2006). Τότε, μόλις τους δίνεται η ταμπέλα της ασθένειας, αναδύονται και οι 

διάφορες νοητικές αναπαραστάσεις σχετικά με τις διάφορες πτυχές της ασθένειας 

(Searle et al., 2007).   

Σε γενικές γραμμές, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στην διάρκεια της ασθένειας που αντιλαμβάνονται οι ασθενείς ότι αυτή θα έχει, και στις 

συνέπειες της ασθένειας. Πιο συγκεκριμένα, η αντίληψη πιο σοβαρών συνεπειών εκ 

μέρους του ασθενούς σχετίζεται με πεποιθήσεις ότι η ασθένεια θα έχει διάρκεια (Chan et 

al., 2008). Αντιμετωπίζοντας λοιπόν την ασθένεια ως πολύ σοβαρή, με μακρά χρονική 

διάρκεια και λιγότερη ελέγξιμη, και έχοντας υιοθετήσει το άτομο παθητική 

αντιμετώπιση της κατάστασης, έχει ως συνέπεια φτωχότερα αποτελέσματα σχετικά με 

την προαγωγή της υγείας (Sharpe & Curran, 2005). Όσοι αντιλαμβάνονται αρνητικές 

συνέπειες, είναι πιο πιθανόν να έχουν και αρνητική συναισθηματική απάντηση. Κι αυτοί 

που πιστεύουν ότι βιώνουν περισσότερα συμπτώματα της ασθένειας, διαθέτουν έντονες 

πεποιθήσεις για απαισιόδοξη έκβαση της κατάστασης. Ακόμη, οι θετικές πεποιθήσεις 

για έλεγχο της θεραπείας και προσωπικό σχετίζονται με την αντίληψη της ασθένειας ως 

κατάσταση μικρής διάρκειας. Επίσης, η αυξημένη αντιλαμβανόμενη κατανόηση της 

ασθένειας συνδέεται με την πεποίθηση ότι η θεραπεία είναι βοηθητική και χρήσιμη. 

Γενικώς, η αντίληψη πως η διάρκεια της ασθένειας θα είναι μικρή, οι συνέπειες θα είναι 

μέτριες και ο προσωπικός έλεγχος και αυτός της θεραπείας θα είναι υψηλός, 

συνεπάγονται και αισιόδοξη στάση απέναντι στην θεραπεία και στην αποκατάσταση 

(Chan et al., 2008). Η αναζήτηση κοινωνικής στήριξης εκ μέρους του πάσχοντος και οι 

πεποιθήσεις του, ότι η ασθένεια είναι δυνατόν να ελεγχθεί, έχουν σχέση με την 

εμφάνιση καλύτερων αποτελεσμάτων στο θέμα της υγείας (Sharpe & Curran, 2005). 

Αυτοί που έχουν καλή κλινική έκβαση, είναι συνήθως αυτοί που αντιλαμβάνονται 

λιγότερο σοβαρές συνέπειες, βιώνουν λιγότερες συναισθηματικές απαντήσεις (φόβο ή 
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θυμό), και λιγότερα συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια και πιστεύουν στην 

ελεγξιμότητα του προβλήματος (Foster et al., 2008).         

Αυτές οι νοητικές αναπαραστάσεις που δημιουργούνται στο άτομο σχετικά με 

την ασθένεια επιδρούν στους τρόπους αντιμετώπισης που υιοθετεί και στις 

συμπεριφορές τις σχετικές με την αναζήτηση φροντίδας. Αυτές δημιουργούν ένα 

πλαίσιο μέσα από το οποίο σχεδιάζονται, καθοδηγούνται και εκτιμώνται οι διάφορες 

προσπάθειες αντιμετώπισης της ασθένειας. Οι αναπαραστάσεις της ασθένειας 

σχετίζονται και με συμπεριφορές αυτο-διαχείρισης και με τα αποτελέσματα της 

θεραπείας (Searle et al., 2007). Συγκεκριμένα, η αίσθηση προσωπικού ελέγχου αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο όσον αφορά στην ανάληψη φροντίδας του εαυτού (Kralik et al., 

2005). Αναφερόμενοι στην αυτο-διαχείριση, εννοείται πως ο πάσχων δεν 

αντιμετωπίζεται ως ασθενής αλλά αναγνωρίζεται ως ολότητα, ως εαυτός (self), ο οποίος 

είναι ικανός να χειρίζεται την κατάσταση της ασθένειάς του. Είναι σημαντική, αφού ο 

ασθενής λαμβάνει μέρος στην φροντίδα του, μαθαίνει να ζεί καλά με την νέα κατάσταση 

και να έχει έναν ικανοποιητικό τρόπο ζωής. Ο ασθενής, έχοντας αυτο-διαχείριση, νιώθει 

πιο ικανός, μοιράζεται την διαδικασία απόφασης για την θεραπεία, κερδίζει την αίσθηση 

ελέγχου πάνω στην ζωή του και απολαμβάνει καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν αισθάνεται 

έρμαιο των αποφάσεων που θα λάβουν οι άλλοι για αυτόν (Koch et al., 2004).  

Αξίζει να αναφερθεί ότι στους πληγέντες παρατηρείται διατάραξη του σκοπού 

(goal disturbance), δηλαδή τα σχέδια, οι στόχοι, οι φιλοδοξίες και οι σκοποί των ατόμων 

ανατρέπονται, καθώς ματαιώνονται λόγω της ασθένειας, ή στην καλύτερη περίπτωση 

πραγματοποιούνται ως ένα βαθμό, ή κάποιοι από αυτοί. Αυτή η ακύρωση των σχεδίων 

τους σχετίζεται με μηρυκασμό και καταστροφικότητα, με κατηγορίες κατά του ίδιου του 

εαυτού τους και με υψηλά επίπεδα καταθλιπτικής συμπτωματολογίας (Schroevers et al., 

2007). Οι απώλειες που βιώνουν οι ασθενείς λόγω της νόσου, βεβηλώνουν την 

ταυτότητά τους και επιδρούν αρνητικά στα όνειρά τους και στις ελπίδες, επιθυμίες τους 

(Rokach, Lechcier-Kimel & Safarov, 2006). Συνεπώς, η θετική επανεκτίμηση της όλης 

κατάστασης αποτελεί την πιο προσαρμοστική γνωστική στρατηγική αντιμετώπισης. Το 

να βρεί ο ασθενής νόημα μέσα από αυτό το άσχημο γεγονός της ασθένειας σχετίζεται με 

την ψυχολογική ευεξία του. Οι προσωπικοί σκοποί διαδραματίζουν έναν σημαντικό 

ρόλο στην δημιουργία νοήματος μέσα από την κατάσταση αυτή αρκεί να είναι 
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ρεαλιστικοί. Απαιτείται λοιπόν, αναδιοργάνωση και επαναπροσδιορισμός των στόχων 

και των προτεραιοτήτων (Schroevers et al., 2007).  

Για την προσέγγιση και κατανόηση της κατάστασης που βιώνουν αυτές οι 

τραγικές φιγούρες των ασθενών, κρίνεται χρήσιμο να αναφερθούν και κάποια από τα 

συναισθήματα που βιώνουν. Αντίκτυπο λοιπόν, στην ψυχική ηρεμία αυτών, συνήθως 

έχει η μειωμένη κινητικότητα ή αλλιώς έλλειψη ευκινησίας, ο ενδεχόμενος πόνος, το 

στρες που σχετίζεται με τις τροποποιημένες πλέον σχέσεις (Kralik et al., 2005). Όσοι 

βιώνουν πόνο, πρέπει να μάθουν να ζούν με τον πόνο, να τον ελέγχουν. Σε σχέση με την 

ευκινησία, αρκετοί προσπαθούν να την διατηρήσουν μέχρι ενός βαθμού, με την 

εφαρμογή δραστηριοτήτων σε καθημερινή βάση (Beitz & Goldberg, 2005). Κάποιοι 

βιώνουν την κοινωνική απομόνωση, καθώς αισθάνονται ότι πλέον δεν ανταποκρίνονται 

στις προσδοκίες που είχαν η οικογένεια και οι φίλοι. Ακόμη, ένα πολύ δυνατό 

συναίσθημα που έχει και μεγάλη επίδραση στην διάθεση του ατόμου, είναι η ματαίωση 

(Kralik et al., 2005). Η χρόνια ασθένεια, καθώς ανήκει στα λεγόμενα στρεσσογόνα 

γεγονότα της ζωής, κάποιες φορές προκαλεί και αγχώδη διαταραχή μετά από τραυματικό 

γεγονός (Post-traumatic Stress Disorder, PTSD). Η αντιλαμβανόμενη απειλή της 

ασθένειας φαίνεται ότι συνδέεται με συμπτώματα PTSD. Η αντίληψη της τραυματικής 

εμπειρίας και οι εκτιμήσεις της απειλής αυτής κατέχουν έναν σημαντικό ρόλο όσον 

αφορά στην ανάπτυξη PTSD. Οι προηγούμενες εκτιμήσεις, συνδυαζόμενες με αρνητικές 

προσδοκίες για το μέλλον και με απαισιόδοξες πεποιθήσεις, ότι η ζωή έχει μόνο 

αρνητικές πλευρές, έχουν ως συνέπεια την εμφάνιση συμπτωμάτων PTSD (Barakat & 

Wodka, 2006). Ολοκληρώνοντας, οι επιδράσεις της χρόνιας ασθένειας, όπως το γεγονός 

ότι δεν θεραπεύεται εντελώς, μπορούν να επιδεινώσουν τα συναισθήματα αδυναμίας και 

τις αντιδράσεις βαθειάς θλίψης (Beitz & Goldberg, 2005). Όμως, αν, παρ`όλα αυτά, 

καταφέρει ο πάσχων να έχει προσδοκίες για ένα καλό μέλλον και αντιλήψεις χαμηλού 

επιπέδου απειλής, με χαμηλά επίσης επίπεδα φόβου και αβοηθησίας, τότε δύναται να 

αντιδράσει πιο προσαρμοστικά απέναντι σε όλη αυτήν την κατάσταση, και ειδικά στο 

στρες (Barakat & Wodka, 2006). 

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι οι πολύ αρνητικές πεποιθήσεις του 

ασθενούς είναι δυνατόν να προκαλέσουν κατάθλιψη. Η κατάθλιψη ανήκει στην ευρεία 

κατηγορία των συναισθηματικών διαταραχών. Στην προκειμένη περίπτωση, υφίσταται η 
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κατάθλιψη που προκύπτει ως άμεση φυσιολογική συνέπεια μιας γενικής σωματικής 

νόσου (First et al., 2006). Κάποιες νόσοι που την προκαλούν, είναι ο καρκίνος, ο 

σακχαρώδης διαβήτης, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, το έμφραγμα μυοκαρδίου, οι 

καρδιαγγειακές διαταραχές (Sinacola & Peters-Strickland, 2008). Μερικά καταθλιπτικά 

συμπτώματα είναι η καταθλιπτική διάθεση και η ανηδονία, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

η δυσκολία στην συγκέντρωση. Επιπλέον, άλλα συμπτώματα είναι η διαταραχή ύπνου 

και όρεξης, η ψυχοκινητική επιβράδυνση, η ελάττωση σεξουαλικής διάθεσης, οι 

πονοκέφαλοι και ο αυτοκτονικός ιδεασμός (Μάνος, 1997).        

Κατάθλιψη συνήθως εμφανίζουν αυτοί που οι νοητικές αναπαραστάσεις τους 

περιλαμβάνουν κυρίως αναφορές στην ανικανότητα που απορρέει από την σωματική 

νόσο. Επιπλέον, κατάθλιψη μπορεί να επέλθει, όταν η ασθένεια και η εικόνα για τον 

εαυτό συγχέονται, δηλαδή, όταν οι άνθρωποι ορίζουν τους εαυτούς τους  με βάση τις 

αρνητικές πτυχές της ασθένειας (Sharpe & Curran, 2005). Πράγματι, ο ασθενής μπορεί 

να καταλήξει να αντιλαμβάνεται ουσιαστικά, τον εαυτό του μέσα από την ίδια την 

ασθένειά του, δηλαδή να ταυτιστεί τόσο πολύ με την νόσο, ώστε το σημείο αναφοράς 

του και προσδιορισμού του να είναι μόνο η ασθένεια. Αισθάνεται πλέον περισσότερο 

«ασθενής», παρά άνθρωπος με την ευρύτερη σημασία που περικλείει αυτή η λέξη. 

Παρατηρείται ότι οι γυναίκες εμφανίζουν πιο συχνά καταθλιπτικά συμπτώματα απ`ότι οι 

άνδρες και μάλιστα αυτά είναι δυνατόν να επηρεάσουν την πρόγνωσή τους και την 

ποιότητα ζωής τους. (Grace et al., 2005).  
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3.2 Πεποιθήσεις σημαντικών άλλων 

Συνεχίζοντας, έχει φανεί ότι οι αντιλήψεις περί ασθενείας που διαθέτουν οι 

σημαντικοί άλλοι άνθρωποι, επηρεάζουν την κατάσταση των ασθενών. Εξηγώντας το 

πιο καλά, οι αντιλήψεις των λεγόμενων σημαντικών άλλων ίσως είναι ένας από τους 

διάφορους μηχανισμούς, μέσα από τον οποίο οι σημαντικοί άλλοι επιδρούν στην έκβαση 

των πασχόντων (Searle et al., 2007).  

Στην προκειμένη περίπτωση, ο σημαντικός άλλος είναι ο/η σύντροφος, που ζεί 

καθημερινά την κατάσταση της ασθένειας. Γενικώς πάντως, όταν εμφανίζεται μία 

ασθένεια, η οικογένεια αναγκάζεται να προσαρμόσει την ζωή της στην υποστήριξη του 

ασθενούς. Αυτή η κατάσταση φέρνει ποικίλες μεταβολές, και στη σχέση του ζευγαριού, 

γεννάει φόβο και αβεβαιότητα σε σχέση με το μέλλον (Eriksson et al., 2006).  

Οι διαφορές ανάμεσα στις νοητικές αναπαραστάσεις των σημαντικών άλλων και 

των ασθενών, φαίνεται ότι επηρεάζουν την ψυχολογική προσαρμογή του πάσχοντος. Οι 

σημαντικοί άλλοι και οι ασθενείς έχουν παρόμοιες πεποιθήσεις όσον αφορά στις 

διαστάσεις της ταυτότητας της ασθένειας  και της αιτίας αλλά διαφωνούν ως προς τον 

χρόνο διαρκείας, τον έλεγχο, την φροντίδα και τις συνέπειες της ασθένειας. Σε αδρές 

γραμμές, η αποκατάσταση του ασθενούς διευκολύνεται, όταν οι ίδιοι και οι σύντροφοί 

τους έχουν παρόμοιες αναπαραστάσεις για την ταυτότητα και τις συνέπειες, σε σχέση με 

αυτούς που μοιράζονται παρόμοιες αρνητικές αναπαραστάσεις. Οι πρώτοι ασθενείς 

βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα ανικανότητας, καλύτερη ψυχολογική προσαρμογή και 

λιγότερο αντίκτυπο στις κοινωνικές δραστηριότητες. Ακόμη, οι πάσχοντες έχουν 

φτωχότερη κατανόηση όσον αφορά στην κατάστασή τους, συγκριτικά με τους 

συντρόφους τους. Οι ασθενείς γενικώς διαθέτουν μεγαλύτερο προσωπικό έλεγχο από 

αυτόν που αντιλαμβάνονται οι σύντροφοί τους. Πάντως, παρατηρείται γενικώς πως οι 

ασθενείς και οι σημαντικοί άλλοι συγκλίνουν στις πεποιθήσεις τους σχετικά με την 

ασθένεια. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των συντρόφων σχετικά με την 

διάρκεια της ασθένειας και της θεραπείας αυτής, η οποία έχει θετικές επιδράσεις όσον 

αφορά στην αυτο-φροντίδα των ασθενών, και συγκεκριμένα στις συμπεριφορές αυτο-

διαχείρισης (Searle et al., 2007). Όλη αυτή η δυσχερής κατάσταση φέρει και αλλαγές 

στις σεξουαλικές σχέσεις του ζευγαριού, αν και τους ενώνει ακόμα πιο πολύ, έρχονται 

ακόμα πιο κοντά. Όπως αντιλαμβάνονται και οι σύντροφοι, οι ανάγκες των ασθενών 
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συντρόφων τους μετατοπίζονται σε αυτούς τους ίδιους, κι έτσι προσπαθούν να 

διατηρήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στις δικές τους ανάγκες και σε αυτές των ασθενών 

συντρόφων τους. Οι σύντροφοι αισθάνονται περιορισμένοι, καθώς ο αυθορμητισμός ως 

προς το να κανονίσουν δραστηριότητες μή έγκαιρα, μειώνεται, οι κοινωνικές τους 

επαφές ελαττώνονται κι αυτές. Αγωνίζονται απλώς και μόνο για να πετύχουν μία όσο το 

δυνατόν σταθερή καθημερινή ζωή. Οι σύντροφοι αντιλαμβάνονται ότι η προσωπική ζωή 

τους με τους ασθενείς συντρόφους τους δεν είναι η ίδια. Από σχέση συζύγων, 

συντρόφων καταλήγει σιγά-σιγά σε σχέση ασθενούς και φροντιστή αυτού, κάτι το οποίο 

δυσαρεστεί τους συντρόφους των ασθενών. Επιπλέον, αγωνίζονται για να έχουν όσο το 

δυνατόν μία φυσιολογική ζωή, όπως κι οι άλλοι. Προσπαθούν δηλαδή να κρατήσουν ένα 

κομμάτι από την προηγούμενη ζωή τους, την πρό της ασθένειας, μαζί όμως με τις 

καινούριες απαιτήσεις της νόσου. Επίσης, αναφέρουν ότι θα ήθελαν να είχαν λίγο χώρο 

και χρόνο και για τον εαυτό τους, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα αδιαφορούσαν 

για τους άρρωστους συντρόφους τους (Eriksson et al., 2006). 

 

3.3 Μία έρευνα 

Τέλος, είναι χρήσιμο να αναφερθεί μία έρευνα σχετικά με το πώς οι αντιλήψεις 

του ασθενούς σχετίζονται με την ανάπτυξη καταθλιπτικών συμπτωμάτων, τα οποία με 

την σειρά τους επιβαρύνουν την ζωή του. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, σε 

άτομα με καρδιακά προβλήματα και σοβαρότερο αυτών το καρδιακό έμφραγμα, 

προερχόμενα από δύο μεγάλα νοσοκομεία, το Trillium Health Center (THC) και το 

University Health Network (UHN). Από αυτήν, προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα 

δεδομένα όσον αφορά στην εμφάνιση της κατάθλιψης. Οι συμμετέχοντες ήταν 661, από 

τους οποίους οι 504 ήταν άνδρες και οι 157 γυναίκες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2003 και Αυγούστου του 2004 (Grace et al., 2005). Από τα 

αποτελέσματα, υπάρχουν και κάποια ενδιαφέροντα σχετικά με τις πεποιθήσεις τους όσον 

αφορά στην ασθένεια. Οι ασθενείς που επιδείκνυαν λιγότερες συμπεριφορές φυσικής 

άσκησης, απέδιδαν τις αιτίες της ασθένειάς τους στις συμπεριφορές τους αυτές. 

Αντιθέτως, αυτοί που είχαν ένα οικογενειακό ιστορικό καρδιοπάθειας, θεωρούσαν την 

κληρονομικότητα ως τον αιτιολογικό παράγοντα. Βρέθηκε ότι, όσοι αντιλαμβάνονταν 

ως αιτίες της κατάστασής τους το στρες ή το γενικότερο άγχος, την νοητική τους στάση, 
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τα οικογενειακά προβλήματα, τα συναισθήματα και την προσωπικότητά τους, είχαν και 

κάποιο βαθμό κατάθλιψης. Οι γυναίκες εμφάνιζαν πιο συχνά καταθλιπτικά συμπτώματα, 

καθώς αντιλαμβάνονταν λιγότερο έλεγχο πάνω στην κατάστασή τους και στην θεραπεία 

τους. Η αίσθηση αβοηθησίας, ότι είναι κανείς μόνος του, έρμαιο της όλης κατάστασης 

και δεν μπορεί να βοηθήσει κανείς, έχει φανεί ότι συνδέεται με την κατάθλιψη. 

Λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα στις γυναίκες συσχετίζονται με αυξημένη 

δραστηριότητα ή λειτουργική κατάσταση και αντίληψη της νόσου ως κατάστασης 

μικρής διάρκειας. Στους άνδρες, τα λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα έχουν σχέση με 

λιγότερες αντιλαμβανόμενες συνέπειες της ασθένειάς τους, αυξημένη δραστηριότητα ή 

λειτουργική κατάσταση, με την πίστη ότι η θεραπεία είναι αποτελεσματική και η 

αντίληψη της ασθένειας επίσης ως κατάστασης μικρής διάρκειας. Σε αδρές γραμμές 

λοιπόν, οι αντιλήψεις περί ασθενείας σχετίζονται με την κατάθλιψη (Grace et al., 2005).  

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, οι διαμορφωμένες αντιλήψεις πριν από την 

εμφάνιση της ασθένειας επιδρούν στην κατάσταση αυτή της ασθένειας σε ένα πολύ 

σημαντικό βαθμό. Η διερεύνηση λοιπόν των πεποιθήσεων αυτών συμβάλλει στην 

διαχείριση των αρνητικών πεποιθήσεων γύρω από την ασθένεια. Οι μή ρεαλιστικές 

πεποιθήσεις (περιορισμένος χρόνος διάρκειας της νόσου και χωρίς σοβαρές επιπτώσεις) 

πρέπει να τροποποιηθούν, επειδή αυτές οι διογκωμένες προσδοκίες μπορεί να 

καταλήξουν σε απραγματοποίητες, έχοντας ως αποτέλεσμα την απογοήτευση, αρνητικές 

συμπεριφορές αντιμετώπισης και αρνητική συναισθηματική απάντηση. Επίσης, και οι 

απαισιόδοξες πεποιθήσεις και κάθε αρνητική συμπεριφορά αντιμετώπισης όσον αφορά 

στα οφέλη της θεραπείας, χρειάζονται τροποποίηση. Διαφορετικά, αυτές θα έχουν ως 

αποτέλεσμα μία φτωχή δέσμευση στην θεραπεία και μία λιγότερη αισιόδοξη έκβαση 

(Chan et al., 2008). Συμπερασματικά, στα πλαίσια μιας ψυχοθεραπείας με σκοπό την 

τροποποίηση αυτών των πεποιθήσεων, κρίνεται απαραίτητη η ανοικτή και αυθεντική 

επικοινωνία σχετικά με το όλο ζήτημα της ασθένειας (Grace et al., 2005). Με αφορμή 

την τελευταία επισήμανση για την ουσιαστική επικοινωνία, κρίνεται αναγκαία η 

ενημέρωση του ασθενούς για την κατάστασή του. Η ενημέρωση συνδράμει στο να μάθει 

ο ασθενής να ζεί με την ασθένειά του. Τον βοηθάει να αναπτύξει τον εαυτό του και να 

κατανοήσει καλύτερα το ποιός είναι, μέσα από την νόσο του. Όλη η αξία της 

ενημέρωσης περικλείεται στα λόγια μιας ασθενούς:  
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«I have found that the more knowledge I have about my illness the better I can 

cope with having one… For me, learning is a crucial part of dealing with my illness and 

helping those around me to cope. I spent so many years feeling vulnerable and at the 

mercy of an illness that I didn`t understand, I have found learning about it to be very 

empowering. It gives me a way of taking control over something which previously 

controlled me completely» (Jackson, 2006). 
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4. Ποιότητα Ζωής (Quality of Life, QOL)  

Η ποιότητα ζωής (QOL) είναι μία ιδέα σύνθετη και περικλείει ποικίλα νοήματα. 

Πρόκειται για μία πολυδιάστατη ιδέα, η οποία αφορά διάφορες περιοχές της ανθρώπινης 

ζωής, όπως στην σωματική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργικότητα και ευεξία του 

ατόμου (Cleary & Drennan, 2005). Στα πλαίσια της χρόνιας ασθένειας, η ποιότητα ζωής 

είναι η υποκειμενική εκτίμηση της παροντικής ζωής κάποιου, βασισμένη πρώτα στην 

ψυχολογική λειτουργικότητα και σε ένα μικρότερο βαθμό στην σωματική 

λειτουργικότητα. Ποιότητα ζωής συνεπάγεται ικανοποίηση από την σωματική ευεξία, 

σχέσεις με άλλους ανθρώπους, κοινοτικές και κοινωνικές δραστηριότητες, προσωπική 

ανάπτυξη και εκπλήρωση, αναδημιουργία και ανεξαρτησία (Dantas et al., 2002). Η 

ποιότητα ζωής εστιάζεται στις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της ασθένειας στην 

ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία του ατόμου. Η ψυχική υγεία και ευεξία 

περιλαμβάνει την κοινωνική, ψυχολογική, συναισθηματική και γνωστική 

λειτουργικότητα. Η σωματική υγεία και ευεξία αποτελείται από το επίπεδο ασθένειας 

του ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής ή φυσιολογικής δυσλειτουργίας, των 

συμπτωμάτων και της λειτουργικής βλάβης. Υπάρχουν όμως και συστατικά της 

ποιότητας ζωής που δεν παρατηρούνται άμεσα, όπως η κοινωνική λειτουργικότητα σε 

σχέση με την άντληση ικανοποίησης από αυτήν (Liles et al., 2006). 

Η ποιότητα ζωής έχει διάφορες πτυχές, αποτελείται από έξι επεξηγηματικές 

κατασκευές. Αυτές είναι οι μεταβλητές κοινωνικής κατάστασης που σχετίζονται με την 

φτωχή υγεία, την ευπάθεια, την αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη, την 

αυτοεκτίμηση, το ζήτημα της αστάθειας της χρόνιας ασθένειας, το ζήτημα της εργασίας 

της χρόνιας ασθένειας και την αίσθηση της συνοχής (Dantas et al., 2002). 

Η ευπάθεια σχετίζεται περισσότερο με την μεγαλύτερη ηλικία, την χαμηλή 

οικονομική κατάσταση και με το γυναικείο φύλο. Οι έγγαμοι, ανεξαρτήτως φύλου, 

τείνουν να αναφέρουν καλύτερη ευεξία από ότι οι άγαμοι. Η παρουσία κοινωνικής 

στήριξης λειτουργεί ως ένας από τους παράγοντες που έχουν προστατευτική επίδραση 

ως προς την νοσηρότητα και την θνησιμότητα και κατ`επέκταση βελτιώνεται η ποιότητα 

ζωής εν γένει. Η αυτοεκτίμηση, σύμφωνα με τον Rosenberg (1965) (όπως αναφέρεται 

στο Dantas et al., 2002), ορίζεται ως μία θετική ή αρνητική στάση απέναντι σε ένα 

ειδικό αντικείμενο, δηλαδή τον «εαυτό». Έχει δειχθεί ότι η υψηλή αυτοεκτίμηση 



 35

σχετίζεται με λιγότερη κατάθλιψη και ένταση, και με υψηλότερη σωματική, ψυχολογική 

και κοινωνική αποκατάσταση. Όσον αφορά στο ζήτημα της χρόνιας ασθένειας, επίσης κι 

αυτή επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Για τον έλεγχο των συμπτωμάτων και την μείωση 

της εξέλιξης της ασθένειας, απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής. Το ζήτημα 

της ασθένειας (illness trajectory), έχει αναπτυχθεί από τον Strauss (1984) (όπως 

αναφέρεται στο Dantas et al., 2002), και αναφέρεται όχι μόνο στην φυσιολογική εξέλιξη 

της νόσου ενός ασθενούς αλλά και σε όλη την οργάνωση της εργασίας που πρέπει να 

γίνει πάνω στο ζήτημα της ασθένειας, συν τον αντίκτυπο πάνω σε αυτούς που 

εμπλέκονται σε αυτήν την εργασία και την οργάνωση. Έτσι, το άτομο εστιάζει στις 

απαιτήσεις της ασθένειας και αναγκάζεται να τροποποιήσει το είδος ζωής του. Πρέπει 

να είναι συνεπές σε μία σύνθετη φαρμακευτική αγωγή, σε μία διαχείριση της σωματικής 

και συναισθηματικής ταλαιπωρίας, στην διαχείριση ακόμη των λειτουργικών 

περιορισμών και στην συνάντηση απαιτήσεων από άλλες χρόνιες ασθένειες 

(συννοσηρότητα). Η επιτυχής διαχείριση όλων των προηγουμένων συμβάλλει στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

Τέλος, η αίσθηση συνοχής έχει προταθεί για να εξηγήσει την επιτυχημένη 

αντιμετώπιση των στρεσσογόνων γεγονότων. Είναι πολύ σημαντική κατασκευή, η οποία 

εστιάζεται στο πώς και γιατί οι άνθρωποι «τα καταφέρνουν» κατά την διάρκεια πολύ 

έντονων στρεσσογόνων καταστάσεων. Ορίζεται ως παγκόσμιος προσανατολισμός που 

εκφράζει τον βαθμό, στον οποίο κάποιος έχει μια σταθερή και δυναμική σκέψη, 

συναισθήματα αυτοπεποίθησης ότι τα ερεθίσματα που προέρχονται από το εσωτερικό 

και εξωτερικό του περιβάλλον, είναι προβλέψιμα και εξηγήσιμα (σαφήνεια, 

comprehensibility). Επιπλέον, έχει την αυτοπεποίθηση ότι υπάρχουν διαθέσιμες πηγές 

βοήθειας για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτά τα ερεθίσματα 

(ικανότητα διαχείρισης, manageability) και ότι αυτές οι απαιτήσεις είναι προκλήσεις 

άξιες επένδυσης και δέσμευσης (νοηματοδότηση, meaningfulness).  

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά της αίσθησης συνοχής, η σαφήνεια, η ικανότητα 

διαχείρισης και η νοηματοδότηση, είναι σημαντικά παγκοσμίως και ανεξαρτήτως φύλου, 

κοινωνικής τάξης και πολιτισμού. Άτομα με ισχυρή αίσθηση συνοχής, είναι πιο 

ικανοποιημένα από την ποιότητα ζωής τους σε σχέση με αυτά που διαθέτουν μέτρια ή 

μικρή αίσθηση συνοχής. Επίσης, έχει φανεί ότι υπάρχει ισχυρή, θετική συσχέτιση 
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ανάμεσα στην αίσθηση συνοχής, στην αυτοεκτίμηση και στην αντιλαμβανόμενη 

κοινωνική στήριξη (Dantas et al., 2002). 

 

4.1 Σχέσεις της ποιότητας ζωής με διάφορους παράγοντες 

Η ποιότητα ζωής πλήγεται, όταν υπάρχει χρόνια ασθένεια αλλά διαφέρει ο 

βαθμός επιπτώσεων σε αυτήν. Παρατηρούνται λοιπόν, περιορισμοί στην σωματική 

δραστηριότητα και στην ικανότητα για φυσιολογικούς καθημερινούς ρόλους (Cleary & 

Drennan, 2005). Το άτομο αισθάνεται κόπωση και συναισθηματική καταπόνηση. Βιώνει 

ματαίωση και άγχος σε σχέση με τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ζωής του. Το 

να ζείς με την πλήρη γνώση και συνειδητοποίηση ότι έχεις μία χρόνια ασθένεια, μπορεί 

να καταλήξει σε αδράνεια και κατάθλιψη, τα οποία, με την σειρά τους, έχουν ως 

αποτέλεσμα χαμηλή ποιότητα ζωής (Liles et al., 2006). Η ποιότητα ζωής θίγεται, αφού 

υφίστανται επιπτώσεις στην ικανότητα του ατόμου για διατήρηση της εργασίας του, 

στην ικανότητά του για πλήρη συμμετοχή στην οικογένεια και στην ζωή της κοινότητας, 

και έντονες μεταβολές στον τρόπο ζωής, σε ψυχοκοινωνικό, εργασιακό και οικονομικό 

επίπεδο (Cleary & Drennan, 2005).  

 Η επιτυχημένη αντιμετώπιση της λειτουργικής ανικανότητας φαίνεται να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής χωρίς όμως αυτό να 

συνεπάγεται πλήρη ίαση της ασθένειας (Liles et al., 2006). Κι από την άλλη πλευρά, η 

χαμηλή ποιότητα ζωής εμποδίζει την έκβαση της θεραπείας (Gerbershagen et al., 2008). 

Δηλαδή, η ποιότητα ζωής είναι σημαντικός παράγοντας για τα θετικά αποτελέσματα της 

θεραπείας (Blazeby et al., 2005). 

 Η ποιότητα ζωής δύναται να χαρακτηρισθεί ως υποκειμενική και αντικειμενική, 

καθώς η πρώτη αναφέρεται στην καταπόνηση που αισθάνεται κάποιος σε σχέση με 

κάποιον άλλον, ενώ η δεύτερη αφορά στην σύγκριση που κάνει ο πάσχων σε σχέση με 

τους άλλους για το αν βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση ή όχι (Perrott et al., 2000).    

 Οι άνθρωποι αναφέρουν ότι ο πόνος, σύμπτωμα χαρακτηριστικό σε αρκετές 

χρόνιες ασθένειες, είναι τροχοπέδη στις καθημερινές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η ποιότητα ζωής. Παρατηρείται εν γένει, υψηλή συσχέτιση μεταξύ πόνου, 

κατάθλιψης και άγχους. Μάλιστα, περίπου το ένα τρίτο των ατόμων με καρκίνο, που 

βιώνουν πόνο, έχουν κλινικά σημαντική αγχώδη διαταραχή (Gerbershagen et al., 2008). 
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Η κατάθλιψη είναι η πιο κοινή εκδήλωση της μειωμένης ποιότητας ζωής (Liles et al., 

2006). Ακόμη, ως συνέπεια του πόνου είναι και οι σκέψεις γύρω από την αυτοκτονία 

(Tse et al., 2005). Η ένταση του πόνου, η σοβαρότητα του πόνου και η διάρκεια του 

πόνου επιδρούν αναλόγως στην ποιότητα ζωής. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος έντασης 

του πόνου αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής (QOL). Ο 

πόνος συνδέεται και με διαταραχές ύπνου και συνδυασμένος με την μειωμένη 

κινητικότητα προκαλεί ακόμα και κοινωνική απομόνωση. Εξαιτίας του πόνου, 

«γκρεμίζεται» και η αυτοεκτίμηση των ατόμων (Tse et al., 2005). Επομένως, η 

κατάλληλη διαχείριση του πόνου συμβάλλει στην αύξηση της ποιότητας ζωής και στην 

ικανοποίηση με την ιατρική φροντίδα (Gerbershagen et al., 2008). Ενδείκνυται ο 

συνδυασμός φαρμακευτικής και μή φαρμακευτικής παρέμβασης, για τον έλεγχο του 

πόνου αλλά και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής (Tse et al., 2005). Επιπλέον, 

παρατηρούνται έλλειψη ενέργειας, ευερεθιστότητα, νύστα ή αϋπνία, δυσκολία στην 

αναπνοή και ανορεξία. Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη ενέργειας, η ευερεθιστότητα και η 

νύστα προβλέπουν πτωχή ποιότητα ζωής (Blinderman et al., 2008).       

 Συνεχίζοντας, αν και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές, όσον αφορά στην 

ποιότητα ζωής, ανάμεσα στα δύο φύλα, ωστόσο φαίνεται ότι υφίσταται μεγαλύτερος 

ψυχολογικός αντίκτυπος στην εξωτερική εμφάνιση στις γυναίκες από ότι στους άνδρες, 

είναι λίγο πιο ευάλωτες στον στιγματισμό (Perrott et al., 2000). Επίσης, η χρονολογική 

ηλικία (η ηλικία έναρξης της νόσου), και το μορφωτικό επίπεδο σχετίζονται με την 

ποιότητα ζωής και με τα συναισθήματα στιγματισμού. Αξίζει να προστεθεί ότι, άτομα, 

των οποίων η ασθένεια εμφανίστηκε σε νεαρή ηλικία, νιώθουν πιο έντονα, 

συναισθήματα στιγματισμού, ενώ αυτά τα άτομα, που προσβλήθηκαν από την ίδια 

ασθένεια και στον ίδιο βαθμό αλλά σε μεγαλύτερη ηλικία, βιώνουν λιγότερα 

συναισθήματα στιγματισμού (Perrott et al., 2000).  

 Η ποιότητα ζωής (QOL) σχετίζεται επίσης με τις αντιλήψεις κυριαρχίας και 

αυτο-αποτελεσματικότητας, αφού οι τελευταίες βελτιώνουν την πρώτη. Ο προσωπικός 

έλεγχος, που αποτελείται από τις αντιλήψεις της κυριαρχίας και της αυτο-

αποτελεσματικότητας, αναφέρεται στο κατά πόσο ο ασθενής είναι ικανός, αυτός να 

επηρεάζει την ζωή του. Η κυριαρχία σχετίζεται με το κατά πόσο το άτομο ελέγχει τις 

δυνάμεις που επιδρούν στη ζωή του και η αυτο-αποτελεσματικότητα με το κατά πόσο ο 
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ασθενής είναι ικανός να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η αυτο-

αποτελεσματικότητα ιδιαίτερα έχει σχέση με τις λεγόμενες συμπεριφορές υγείας, όπως 

με την διακοπή του καπνίσματος, με την δέσμευση στην φαρμακευτική αγωγή και στην 

φυσική άσκηση, σημαντικές για την διαχείριση της ασθένειας. Συνεπώς, κατ`επέκταση 

επέρχεται και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, ως αποτέλεσμα όλων των προηγουμένων 

(Arnold et al., 2006).  

 Ο αντίκτυπος των ποικίλων συμπτωμάτων στην ποιότητα ζωής δεν είναι ευθύς, 

άμεσος, αλλά αυτό γίνεται αντιληπτό σιγά-σιγά, μέσα από την καθημερινότητα και μέσα 

από διάφορες πτυχές αυτής. Σε γενικές γραμμές, η χαμηλή ποιότητα ζωής σχετίζεται με 

την συννοσηρότητα και με βλάβη στην όλη λειτουργικότητα του ατόμου. Φαίνεται ότι η 

συνολική ψυχολογική δυσλειτουργία έχει μεγαλύτερη συσχέτιση με την ποιότητα ζωής 

παρά η σωματική δυσλειτουργία (Blinderman et al., 2008).     

 

4.2 Μία έρευνα 

  Έχει πραγματοποιηθεί μία έρευνα με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής 

ασθενών με χρόνια συστολική καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση και με την κατάθλιψη. Η 

έρευνα συντελέστηκε από το γερμανικό υπουργείο εκπαίδευσης και έρευνας και αυτή 

αποτελεί μέρος του αρμόδιου δικτύου της καρδιακής ανεπάρκειας (www.knhi.de).  

Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν η κλίμακα 

εκτίμησης συσσωρευτικής ασθένειας (Cumulative Illness Rating Scale, CIRS), το 

ερωτηματολόγιο ανασκόπησης της υγείας, μικρού σχήματος 36 (Short Form-36 Health 

Survey Questionnaire) και το ερωτηματολόγιο υγείας των ασθενών (Patient Health 

Questionnaire, PHQ).  

Όσον αφορά στην πρώτη κλίμακα, με αυτήν συλλέγονται όλα τα απαραίτητα 

βιοσωματικά στοιχεία, όπως το DNA. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο είναι πολυδιάστατο 

και μετράει την σωματική λειτουργικότητα, την λειτουργικότητα των ρόλων, την 

νοητική υγεία, την συναισθηματική και κοινωνική λειτουργικότητα. Το τελευταίο, 

χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της κατάθλιψης. Το μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο 

διαγιγνώσκεται όταν το άτομο διαθέτει πέντε από τα εννιά συμπτώματα αυτού. Θα 

πρέπει όμως σε αυτά τα πέντε συμπτώματα να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα από τα 



 39

δύο βασικά συμπτώματα του μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, η απώλεια 

ενδιαφέροντος ή η καταθλιπτική διάθεση.  

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 167 και οι περισσότεροι ήταν 

άνδρες με μέσο όρο ηλικίας τα 68.2 χρόνια. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ζούσε με 

έναν σύντροφο και είχε μή ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Η διάρκεια της χρόνιας καρδιακής 

ανεπάρκειας είχε μέσο όρο τα 5.3 χρόνια. Οι πιο κοινές συννοσηρότητες ήταν με 

υπέρταση, με ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου και με διαβήτη. Σχεδόν κάθε έκτος 

ασθενής ήταν καπνιστής και κατανάλωνε 4.5 ποτά αλκοόλ κάθε εβδομάδα.  

 Η ποιότητα ζωής αυτών βρέθηκε σοβαρά χαμηλή και στις οκτώ κλίμακες του 

ερωτηματολογίου ανασκόπησης της υγείας, μικρού σχήματος 36 (Short Form-36 Health 

Survey Questionnaire, SF-36). Κάθε έκτος ασθενής πληρούσε τα κριτήρια για μείζον 

καταθλιπτικό επεισόδιο, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο υγείας των ασθενών (Patient 

Health Questionnaire, PHQ). Η ηλικία είχε σχέση μόνο με την σωματική 

λειτουργικότητα και το φύλο μόνο με τον σωματικό πόνο και την ψυχική υγεία. Η 

κατανάλωση αλκοόλ σχετιζόταν θετικά με την ποιότητα ζωής στην υποκλίμακα 

κοινωνικής λειτουργικότητας. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι το αλκοόλ μάλλον 

καταναλώθηκε στα πλαίσια συντροφιάς, πράγμα το οποίο γίνεται αντιληπτό ως μία 

έκφραση ενεργής κοινωνικής ζωής.  

Οι κοινωνικοδημογραφικές  μεταβλητές, οι αντικειμενικές μετρήσεις της 

σοβαρότητας της καρδιακής ανεπάρκειας, οι σωματικές συννοσηρότητες και η 

καταθλιπτική συννοσηρότητα έχουν αντίκτυπο στην διακύμανση της ποιότητας ζωής.  

Η κατάθλιψη παρατηρήθηκε ότι είναι συχνή στους ασθενείς με χρόνια καρδιακή 

ανεπάρκεια. Εν γένει, η συναισθηματική αυτή διαταραχή επηρεάζει αρνητικά την 

δέσμευση του πάσχοντος στην θεραπεία, αυξάνει την θνησιμότητα και τα έξοδα της 

θεραπείας. Η ακριβής διάγνωση της καταθλιπτικής συννοσηρότητας είναι υψίστης 

σημασίας, όταν ο ασθενής αρχίζει θεραπεία.  

Όπως πάντα, σε κάθε έρευνα ενυπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί που διατηρούν 

τις επιφυλάξεις μας. Στην προκειμένη, ένας περιορισμός ήταν ότι οι γυναίκες του 

δείγματος ήταν λιγότερο από το ένα τρίτο αυτού.  

Εν κατακλείδι, ουσιαστικούς περιορισμούς στην ποιότητα ζωής φέρει κυρίως η 

καταθλιπτική συμπτωματολογία (Müller-Tasch et al., 2007).            
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5. Κοινωνική Στήριξη (Social Support)  

 Η κοινωνική στήριξη μπορεί να ορισθεί ως η αντιλαμβανόμενη στήριξη από την 

οικογένεια και τους φίλους. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ουσιαστικά προσδιορίζονται 

από την συχνότητα της κοινωνικής επίσκεψης συγγενών και φίλων εκ μέρους του 

ασθενούς και η επάρκεια του χρόνου που αφιερώνεται στις επισκέψεις αυτές (Hudson et 

al., 2001). Η κοινωνική στήριξη είναι επίσης η πρακτική (practical/instrumental), η 

συναισθηματική (emotional) και η πληροφοριακή (informational) βοήθεια που 

λαμβάνουν οι ασθενείς από την οικογένεια, τους συντρόφους, τους φίλους και τους 

διάφορους οργανισμούς (Ashton et al., 2005). Αυτές οι κατηγορίες βοήθειας αποτελούν 

ουσιαστικά τις διαστάσεις της κοινωνικής στήριξης. Η πρακτική βοήθεια αναφέρεται 

στην οικονομική ενίσχυση και στην βοήθεια με τις οικιακές εργασίες. Η συναισθηματική 

αφορά στην προσφορά εκτίμησης και δεσμού (αφοσίωσης) στον άλλον. Τέλος, η 

πληροφοριακή σχετίζεται με την παροχή συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα 

υγείας, κοινωνικά, εργασίας (Hudson et al., 2001).  

 Η ενσωμάτωση λοιπόν σε ένα κοινωνικό δίκτυο οικογένειας και φίλων, είναι 

ωφέλιμη ασκώντας θετική επίδραση στην υιοθέτηση εκ μέρους του ασθενούς, 

συμπεριφορών που σχετίζονται με καλά αποτελέσματα στην σωματική και 

συναισθηματική ευεξία του (Hudson et al., 2001). Συχνά, η μόνη πηγή στήριξης είναι η 

οικογένεια του ασθενούς (Rokach, Lechcier-Kimel & Safarov, 2006). Σημαντικές 

προσωπικές, σωματικές και πολιτισμικές δυνάμεις διαμορφώνουν το κοινωνικό 

περιβάλλον του ασθενούς (Davis et al., 2006). Ένα υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο 

μειώνει τον κίνδυνο για λειτουργική και γνωστική βλάβη, καθώς επίσης και την 

θνησιμότητα (Cheng & Chan, 2006). Καλύτερη κοινωνική στήριξη σχετίζεται με πιο 

αργή εξέλιξη της χρόνιας ασθένειας και πράγματι, ακόμα και με διαρκέστερη επιβίωση 

του ατόμου (Ashton et al., 2005). Υπάρχει επιδημιολογική απόδειξη που δείχνει ότι 

αυτοί που συμμετέχουν σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, ζούν περισσότερο από αυτούς 

που έχουν λιγότερα είδη κοινωνικών σχέσεων (Hudson et al., 2001). Έχει παρατηρηθεί 

συσχέτιση ανάμεσα στην οικογενειακή στήριξη και στα ψυχολογικά συμπτώματα. 

Μάλιστα, η κοινωνική στήριξη θεωρείται σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της 

καταπόνησης (Hudson et al., 2001). Το να ανήκει κανείς σε ένα κοινωνικό δίκτυο, δεν 

προστατεύεται μόνο από την ασθένεια και τα αντίστοιχα συμπτώματα, αλλά προωθείται 
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και η αίσθηση της ευεξίας (Cheng & Chan, 2006). Και η μεγαλύτερη ικανοποίηση από 

την κοινωνική στήριξη έχει σχέση με καλύτερη έκβαση της κατάστασης της υγείας 

(Ashton et al., 2005).  

 Είναι πολύ σημαντικό να έχει την ευκαιρία κάποιος να εκφράσει τα 

συναισθήματά του. Συνεπώς, όσοι ασθενείς στηρίζονται από τους σημαντικούς άλλους 

και εκφράζουν ό,τι αισθάνονται, αναφέρουν λιγότερη συναισθηματική καταπόνηση και 

περισσότερες κοινωνικές επαφές (Ashton et al., 2005).    

 

5.1 Συσχετίσεις κοινωνικής στήριξης   

 Η ύπαρξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με τα μέλη της οικογένειας και τους 

φίλους συνεπάγεται θετική δέσμευση, που γίνεται αντιληπτή και ως υποστηρικτική, με 

τους επαγγελματίες υγείας και κατ`επέκταση την επίτευξη προσαρμοστικής έκβασης. 

Αναλυτικότερα, ένα περιβάλλον φροντίδας, η πληροφοριακή στήριξη σχετικά με την 

θεραπεία από τους επαγγελματίες υγείας, η διαχείριση των συμπτωμάτων και η πιστή 

ακολουθία των ιατρικών οδηγιών συνδέονται σημαντικά με προσαρμοστικά 

αποτελέσματα υγείας (Hudson et al., 2001). Η κοινωνική στήριξη συμβάλλει και στην 

διατήρηση της σωματικής υγείας. Όσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι ασθενείς με την 

κοινωνική στήριξη, τόσο λιγότερο εμφανίζουν σωματικά συμπτώματα στην διάρκεια 

ενός χρόνου τουλάχιστον (Ashton et al., 2005). Φαίνεται επιπλέον, να υπάρχει κάποια 

σχέση ανάμεσα στην κοινωνική στήριξη και στην προσαρμογή στην ασθένεια αλλά και 

στην διαχείρισή της. Τα κοινωνικά δίκτυα δύνανται να ενισχύσουν και να αυξήσουν την 

ικανότητα αυτοδιαχείρισης (Sanders & Rogers, 2008). Φαίνεται ότι η κοινωνική στήριξη 

ασκεί τις επιδράσεις της στην υποκειμενική υγεία του ατόμου, κυρίως μέσω της 

αναζωογόνησης της σωματικής και της συναισθηματικής υγείας (Cheng & Chan, 2006).  

 Έχει φανεί ότι η κοινωνική στήριξη είναι δυνατός προγνωστικός παράγοντας των 

αποτελεσμάτων υγείας και μάλιστα ανεξάρτητα από τις στρατηγικές αντιμετώπισης και 

την ιατρική κατάσταση του ασθενούς (Ashton et al., 2005). Συγκεκριμένα, ένα χαμηλό 

επίπεδο αντιλαμβανόμενης κοινωνικής στήριξης είναι κι ο πιο σημαντικός προγνωστικός 

παράγοντας της καταπόνησης (Hudson et al., 2001). Η πρακτική βοήθεια φαίνεται ότι 

σχετίζεται αρνητικά με αυτο-αξιολόγηση της υγείας, ενώ αντίθετα, η συναισθηματική 

στήριξη σχετίζεται θετικά (Cheng & Chan, 2006). Οι μηχανισμοί κοινωνικής στήριξης 
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είναι απαραίτητοι για την επιστροφή στην εργασία ή για την επαγγελματική ευημερία 

(Hudson et al., 2001). Επιπροσθέτως, υφίσταται συσχέτιση ανάμεσα στην κοινωνική 

στήριξη από ποικίλες πηγές, όπως οικογένεια και φίλοι, οργανισμοί της κοινότητας και 

γειτονιά, και στην προσκόλληση σε προτεινόμενες, από τον ειδικό, συμπεριφορές αυτο-

φροντίδας (Sanders & Rogers, 2008).             

 Η ικανοποίηση των ασθενών από την κοινωνική στήριξη εκτιμάται από το 

ερωτηματολόγιο «Απογραφή Κοινωνικής Στήριξης» (Social Support Inventory). Όταν 

υφίσταται περισσότερη ικανοποίηση παρατηρείται και μεγαλύτερη εξασθένηση των 

σωματικών συμπτωμάτων (Ashton et al., 2005).  

 Πιστεύεται τέλος, ότι ο ασθενής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην όλη 

κατάστασή του, με το να συνεργάζεται με τους αρμοδίους για να γίνει καλά και με το να 

ασκεί επίδραση στο κοινωνικό του περιβάλλον, κι αυτό με τη σειρά του να του παρέχει 

κοινωνική στήριξη (Davis et al., 2006).  

 

5.2 Μία έρευνα 

Η έρευνα αυτή είναι η πρώτη για την ποιότητα ζωής στα άτομα της τρίτης 

ηλικίας στο Hong Kong. Οι συμμετέχοντες ήταν 1616 άτομα από εξήντα ετών και άνω, 

τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία. Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με το κάθε άτομο 

διαρκείας 45 λεπτών στο σπίτι του. Το 49,4% ήταν άνδρες και το 50.6% γυναίκες, με 

μέσο όρο ηλικίας τα 70.68 έτη. Γενικώς, πρόκειται για ένα δείγμα με χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο, με το 21.2% να έχει λάβει δευτεροβάθμια μόρφωση, και με χαμηλό οικονομικό 

επίπεδο. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν έγγαμοι, ενώ το 32.5% ήταν χήροι, το 

2.4% διαζευγμένοι ή χωρισμένοι και το 4.3% ποτέ έγγαμοι.  

Η αυτο-αξιολόγηση για την υγεία μετρήθηκε από μία κλίμακα που περιελάμβανε 

απαντήσεις από το 1 (πολύ πτωχή) έως το 5 (εξαίσια). Οι υποκλίμακες ήταν αυτή για την 

ευκινησία, αυτή που σχετίζεται με τις συμπεριφορές υγείας, αυτή για την γενικότερη 

κατάσταση υγείας, αυτή για τον ύπνο, αυτή που αφορά στην θετική επίδραση κι αυτή 

που σχετίζεται με την αρνητική επίδραση. Η κοινωνική στήριξη εκτιμήθηκε από έξι 

σημεία (items) σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα και 

με την αίσθηση της συντροφιάς (Cheng & Chan, 2006). 
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Σε αδρές γραμμές, ο κυρίαρχος δημογραφικός προγνωστικός παράγοντας για την 

εμπειρία αρνητικών γεγονότων είναι η ηλικία. Άτομα τρίτης ηλικίας τείνουν να 

αναφέρουν λιγότερες αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις από ότι οι νεότεροι (Davis 

et al., 2006). Ωστόσο, κι άλλοι παράγοντες παρεμβάλλονται στις σχέσεις μεταξύ των 

διαφόρων κοινωνικών δικτύων, όπως το φύλο, η εθνικότητα και το κοινωνικο-

οικονομικό υπόβαθρο (Sanders & Rogers, 2008).      

Στην έρευνα, βρέθηκε ότι η κοινωνική στήριξη σχετιζόταν με τους άλλους 

παράγοντες, που εξετάστηκαν. Επιπλέον, υπήρχε μία αλληλεπίδραση ανάμεσα στο φύλο 

και στην κοινωνική στήριξη. Έχει δειχθεί ότι οι γυναίκες επενδύουν περισσότερο από 

τους άνδρες, στις σχέσεις και στην καλλιέργεια κοινωνικής στήριξης, ανεξαρτήτως 

ηλικίας και έγγαμης κατάστασης (Cheng & Chan, 2006). Οι γυναίκες έχουν την τάση να 

διαμορφώνουν περισσότερο εκτεταμένα δίκτυα κοινωνικής στήριξης, ενώ οι άνδρες 

έχουν την τάση να περιορίζουν τα δίκτυά τους και να εξαρτώνται κυρίως από την 

συναισθηματική στήριξη των συντρόφων τους (Sanders & Rogers, 2008). Η διαφορά 

αυτή των δύο φύλων σε σχέση με την κοινωνική στήριξη, σχετίζεται με την αυτο-

αξιολόγηση της υγείας (Cheng & Chan, 2006). Έχει δειχθεί ότι άτομα του αρσενικού 

φύλου και χαμηλού οικονομικού επιπέδου, αναφέρουν ότι εκτίθενται λιγότερο συχνά σε 

θετικές κοινωνικές συναναστροφές (Davis et al., 2006).   

Οι σωματικές ανικανότητες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σχετικά με 

την πνευματική ευστροφία ή την κίνηση, την όραση ή την ακοή και κατ`επέκταση 

δυσκολίες στην επικοινωνία με τους άλλους. Το στίγμα είναι επίσης μία σοβαρή 

επίπτωση σε κοινωνικό επίπεδο. Πιο αναλυτικά, οι λεγόμενες κοινωνικές προσδοκίες, 

όπως η εμφάνιση, η εικόνα του ατόμου, οι δραστηριότητες και οι ρόλοι του ατόμου, 

επιδρούν στην κατάστασή του. Οι ασθενείς αποκλίνουν από αυτές τις προσδοκίες, λόγω 

της κατάστασής τους, με αποτέλεσμα να αποκτούν ταμπέλες του τύπου διαφορετικοί και 

κατ`επέκταση, στιγματίζονται (Rokach, Lechcier-Kimel & Safarov, 2006). Υπάρχει μία 

συσχέτιση ανάμεσα στην κοινωνική απομόνωση και στην εξέλιξη της ασθένειας 

(Hudson et al., 2001). Κάθε τι που προωθεί την αίσθηση της απομόνωσης καταλήγει ή 

επιδεινώνει την ασθένεια, ενώ κάθε τί που προωθεί την αίσθηση αγάπης και οικειότητας, 

σύνδεσης και επικοινωνίας, λειτουργεί θεραπευτικά. Όσοι ζούν μες στη μοναξιά, δεν 
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φαίνεται να έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης, αυτο-ενημέρωσης και βελτίωσης (Rokach, 

Lechcier-Kimel & Safarov, 2006).   

 Ολοκληρώνοντας, είναι πλέον φανερή η ανάγκη ενός ολόκληρου συστήματος-

πλαισίου για την αντιμετώπιση της ασθένειας και της αυτοδιαχείρισής της. Για την 

επίτευξη αυτών, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία τριών «δυνάμεων», του ασθενούς, 

του επαγγελματία ειδικού και μιας οργανωμένης δομής (Sanders & Rogers, 2008).      

 Τέλος, παρατίθενται τα λόγια των Robinson, West και Woodworth (1995, p.99) 

(όπως αναφέρεται στο Rokach, Lechcier-Kimel & Safarov, 2006).  

 «Our relationships with others are the keystones of society. In some instances our 

lives depend on them. Our encounters with others run the gamut from casual 

acquaintances to the intimacy of conjugal unions. These encounters affirm our existence, 

foster growth, help ensure stability, and give us a sense of place and purpose».        
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6. Η προκειμένη έρευνα 

 Η συγκεκριμένη έρευνα χαρακτηρίζεται συναφειακή (ή αλλιώς συσχετιστική). 

Από αυτό συνάγεται ότι η έρευνα, που στο επίκεντρό της ήταν οι χρόνιοι ασθενείς και ο 

ρόλο των συντρόφων τους, έχει ως σκοπός να βρει συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων 

μεταβλητών που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία της ασθένειας. Οι μεταβλητές αυτές 

είναι η ποιότητα ζωής, οι πεποιθήσεις των ασθενών και των συντρόφων τους, η 

κοινωνική στήριξη (στα πλαίσια του ζεύγους εδώ). Επομένως, σκοπός της έρευνας 

αυτής δεν είναι να βρεθούν αιτιώδεις σχέσεις αλλά συναφειακές.  

 Δόθηκαν ερωτηματολόγια και στους ίδιους τους ασθενείς και στους συντρόφους 

τους, ώστε να μετρηθούν οι ανωτέρω μεταβλητές. Μέσα από στατιστικές αναλύσεις και 

με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, εξετάστηκαν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος και το αν υφίστανται συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών.  

 Οι υποθέσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια αυτής της έρευνας είναι δύο. 

Η πρώτη αναφέρεται στο κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ασθένεια και στις 

πεποιθήσεις των ασθενών και των συντρόφων. Και η δεύτερη αναφέρεται στο αν η 

ασθένεια και η ποιότητα ζωής του ασθενούς συσχετίζονται.      
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Β` ΜΕΡΟΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

1.1 Δείγμα 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 47 άτομα ως ασθενείς και άλλα 47 ως σύντροφοι αυτών. 

Όσον αφορά στο δείγμα των ασθενών, οι άνδρες ήταν 24 (51.1%) και οι γυναίκες 23 

(48.9%) (Πίνακας 2). Στο δείγμα των συντρόφων, παρατηρείται μία απώλεια δεδομένων 

και φαίνεται ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ισάριθμοι (Πίνακας 3). Ωστόσο, 

στηριζόμενοι στα δεδομένα του πρώτου δείγματος, γίνεται αντιληπτό ότι οι άνδρες  

σύντροφοι είναι 24 και οι γυναίκες σύντροφοι 23. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών 

είναι τα 60.65 έτη και ο αντίστοιχος των συντρόφων είναι τα 59.50 έτη.    
 
 
 
 
 
 
    Πίνακας 1.  Στατιστικά Δεδομένα 
 

  ΦΥΛΟ 
ΦΥΛΟ 

ΣΥΝΤΡΟΦ. ΜΟΡΦΩΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦ.ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ. 
ΕΓΚΥΡΟ 47 40 47 47 40 0 N 
ΑΓΝΟΟ
ΥΜΕΝΟ 0 7 0 0 7 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Πίνακς 2. Κατανομή Δείγματος ως προς το φύλο του ασθενούς 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 
ΕΓΚΥΡΟ Άνδρες 24 51,1 51,1 51,1 
  Γυναίκες 23 48,9 48,9 100,0 
  ΣΥΝΟΛΟ 47 100,0 100,0   
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       Πίνακας 3.  Κατανομή Δείγματος ως προς το φύλο του συντρόφου 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

%  

 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 
ΕΓΚΥΡΟ Άνδρες 20 42,6 50,0 50,0 
  Γυναίκες 20 42,6 50,0 100,0 
  ΣΥΝΟΛΟ 40 85,1 100,0   
ΑΓΝΟΟ
ΥΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 7 14,9    

ΣΥΝΟΛΟ 47 100,0    
 
 
 
 
 
 
 
     Πίνακας 4. Κατανομή Δείγματος ως προς την ηλικία 
 
  ΗΛΙΚΙΑ ΗΛΙΚΙΑ Σ. 
N ΕΓΚΥΡΟ 47 40
  ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ 0 7
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 60,6596 59,5000
ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 13,3763 12,1170

 
 
 
 
 
 
 

 Ως προς την εκπαίδευση των ασθενών, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

(59.6%) έχει φοιτήσει στο Δημοτικό, ενώ το μικρότερο (2.1%) σε Α.Ε.Ι.. Επίσης, ένα 

σεβαστό ποσοστό (19.1%) έχει φοιτήσει σε κάποιες τάξεις του Δημοτικού (Πίνακας 4). 

Όσον αφορά στην εκπαίδευση των συντρόφων των ασθενών, το μεγαλύτερο ποσοστό 

(25.5%) έχει φοιτήσει σε τριτάξιο γυμνάσιο, ενώ το μικρότερο ποσοστό (4.3%) σε 

κάποιες τάξεις του Δημοτικού και σε Α.Ε.Ι.. Ένα μεγάλο, ακόμη, ποσοστό είναι αυτό 

του 23.4%, που έχει ολοκληρώσει το Δημοτικό (Πίνακας 5). Αυτό που θα μπορούσε να 

παρατηρήσει κανείς, είναι το γεγονός ότι οι σύντροφοι έχουν λίγο πιο υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο από ότι οι χρόνιοι ασθενείς.    
 

 
 



 48

 
 
 
 
                    Πίνακας 5.  Κατανομή Δείγματος ως προς την εκπαίδευση των ασθενών 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 
ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 
 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 
ΕΓΚΥΡΟ Τάξεις Δημοτικού 9 19,1 19,1 19,1 
  Δημοτικό 28 59,6 59,6 78,7 
  Τριτάξιο Γυμνάσιο 3 6,4 6,4 85,1 
  Λύκειο 2 4,3 4,3 89,4 
  Ανάλογες Σχολές 4 8,5 8,5 97,9 
  Α.Ε.Ι. 1 2,1 2,1 100,0 
  ΣΥΝΟΛΟ 47 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Πίνακας 6.  Κατανομή Δείγματος ως προς την εκπαίδευση των συντρόφων 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 
ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 
ΕΓΚΥΡΟ Τάξεις Δημοτικού 2 4,3 5,0 5,0 
  Δημοτικό 11 23,4 27,5 32,5 
  Τριτάξιο Γυμνάσιο 12 25,5 30,0 62,5 
  Λύκειο 7 14,9 17,5 80,0 
  Ανάλογες Σχολές 3 6,4 7,5 87,5 
  Τ.Ε.Ι. 3 6,4 7,5 95,0 
  Α.Ε.Ι.  2 4,3 5,0 100,0 
  ΣΥΝΟΛΟ 40 85,1 100,0   
ΑΓΝΟΟ
ΥΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 7 14,9    

ΣΥΝΟΛΟ 47 100,0    
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1.2 Διαδικασία 

 Οι συμμετέχοντες σε αυτήν την έρευνα, ήταν χρόνιοι ασθενείς που 

νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία του νομού Αττικής και του νομού Ρεθύμνου, ή εξωτερικοί 

ασθενείς που επισκέπτονταν τον ιατρό τους στο νοσοκομείο, για τον προγραμματισμένο 

και καθιερωμένο έλεγχό τους, καθώς και οι σύντροφοι ζωής αυτών των ασθενών. Έπειτα 

από εξήγηση των λόγων για τους οποίους πραγματοποιείται αυτή η έρευνα, 

χορηγήθηκαν και στους ασθενείς και στους συντρόφους δύο ερωτηματολόγια. 

Επιπροσθέτως, έγινε σαφές το γεγονός ότι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι 

ανώνυμη και ότι οι ειλικρινείς τους απαντήσεις θα ήταν πολύ χρήσιμες για την όσο το 

δυνατόν ομαλή διεξαγωγή της έρευνας.  

 

1.3 Ψυχομετρικά εργαλεία 

 Τα ψυχομετρικά εργαλεία αυτής της έρευνας αποτελούν δύο ερωτηματολόγια, το 

Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο Αντίληψης της Ασθένειας (Revised Illness Perception 

Questionnaire, IPQ-R) (Moss-Morris et al., 2002) και το EQ-5D (Szende & Williams, 

2004).  

Όσον αφορά στο πρώτο ερωτηματολόγιο, αυτό εκτιμάει τις αντιλήψεις των 

ασθενών και των συντρόφων σχετικά με την ασθένεια. Αυτό λοιπόν περιλαμβάνει επτά 

διαστάσεις, συσχετιζόμενες με τις αντιλήψεις περί ασθενείας. Αυτές είναι ο χρόνος 

διαρκείας της ασθένειας, μεγάλος ή σύντομος (η χρονιότητα), που αναφέρεται στις 

πεποιθήσεις εκείνες που σχετίζονται με την μεγάλη διάρκεια της ασθένειας, οι 

συνέπειες, που ορίζονται ως τις πιθανές συνέπειες της κατάστασης της ασθένειας, ο 

προσωπικός έλεγχος, που αναφέρεται στο κατά πόσο ο ασθενής ασκεί έλεγχο πάνω στην 

ασθένειά του, ο έλεγχος θεραπείας, που σχετίζεται με εκτιμήσεις της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας που ακολουθεί ο ασθενής, η συνοχή της ασθένειας, 

που αντανακλά την ικανότητα του ασθενούς να έχει την αίσθηση της ασθένειας, η 

κυκλική διάρκεια του χρόνου, που αναφέρεται στις πεποιθήσεις εκείνες που σχετίζονται 

με την προβλεψιμότητα και την μεταβλητότητα της ασθένειας, και τέλος οι 

συναισθηματικές αναπαραστάσεις, που σχετίζονται με τον συναισθηματικό αντίκτυπο 

που έχει η ασθένεια στο άτομο. Για τους συντρόφους χρησιμοποιήθηκε μία ελαφρώς 

αναδιατυπωμένη εκδοχή αυτού του ερωτηματολογίου (Moss-Morris et al., 2002). Από 
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τις ανωτέρω διαστάσεις, η χρονιότητα, οι συνέπειες και ο προσωπικός έλεγχος 

μετρώνται και ερμηνεύονται σε αυτήν την έρευνα. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

δίδονται σε μία κλίμακα, αποτελούμενη από πέντε βαθμούς τύπου Likert, και αυτή 

κυμαίνεται από το 1 (απόλυτη διαφωνία) μέχρι το 5 (απόλυτη συμφωνία). Οι αξιοπιστίες 

του ερωτηματολογίου κυμαίνονται από 0.59 έως 0.85 όσον αφορά στους ασθενείς και  

από 0.66 έως 0.77 σε σχέση με τους συντρόφους. Οι βαθμολογίες των μέσων όρων 

υπολογίστηκαν ξεχωριστά για κάθε υποκλίμακα του ερωτηματολογίου (Moss-Morris et 

al., 2002).    

Σε σχέση με το δεύτερο ερωτηματολόγιο, αυτό εκτιμάει τους περιορισμούς ή 

αλλιώς τα προβλήματα, τα σχετικά με την ασθένεια που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα 

ζωής. Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ευρέως γνωστό εργαλείο και μετράει πέντε 

διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Αυτές είναι η ευκινησία, η αυτο-φροντίδα, οι 

καθημερινές δραστηριότητες, ο πόνος/οι ενοχλήσεις και το άγχος/η κατάθλιψη. Οι 

συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν έχουν καθόλου, μερικά ή πολλά προβλήματα σε σχέση με 

αυτές τις διαστάσεις. Οι απαντήσεις κυμαίνονταν από το 1 έως το 3 (Szende & Williams, 

2004).      
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Γ` ΜΕΡΟΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Εν συνεχεία, ακολουθούν τα αποτελέσματα, τα οποία προήλθαν από στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας. Στην προκειμένη, η ποιότητα ζωής του 

ασθενούς και αυτή του συντρόφου είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές και ο χρόνος 

διαρκείας της ασθένειας που αντιλαμβάνονται και τα δύο δείγματα, οι συνέπειες αυτής 

όπως τις βλέπουν και οι δύο ομάδες και τέλος ο έλεγχος που πιστεύεται ότι ασκείται 

πάνω στην ασθένεια, όπως την αντιλαμβάνονται και τα δύο δείγματα, είναι οι 

εξαρτημένες μεταβλητές. Συγκεκριμένα, έγινε ο υπολογισμός του δείκτη Pearson r για 

την διερεύνηση συσχετίσεων ανάμεσα στην ποιότητα ζωής των ασθενών και των 

συντρόφων, στον αντιλαμβανόμενο χρόνο διαρκείας της ασθένειας, στις συνέπειες  της 

ασθένειας, όπως τις αντιλαμβάνονται οι ασθενείς και οι σύντροφοι, και στον 

αντιλαμβανόμενο έλεγχο που ασκεί ο ασθενής πάνω στην ασθένεια, ανά δύο 

μεταβλητές. Ο Pearson r είναι ουσιαστικά εκείνος ο δείκτης που περιγράφει το βαθμό 

αλληλεξάρτησης δύο μεταβλητών (Ρούσσος & Τσαούσης, 2002).  

 Από τα στατιστικά αποτελέσματα, φαίνεται ότι υπάρχει μία δυνατή, αρνητική 

σχέση ανάμεσα στις συνέπειες της ασθένειας, που αντιλαμβάνεται ο σύντροφος και στον 

έλεγχο που ο ασθενής πιστεύει ότι ασκεί στην ασθένειά του (r = -0.634, με α = 1%). Μία 

άλλη σχέση, μέτρια, θετική είναι αυτή ανάμεσα στις συνέπειες από την σκοπιά του 

ασθενούς και σε αυτές από την πλευρά του συντρόφου (r = 0.474, με α = 1%). Οι 

υπόλοιπες συσχετίσεις είναι μικρές, κυμαίνονται δηλαδή από 0.21 έως 0.40 και 

μηδενικές, δηλαδή από 0.00 έως 0.20, άλλες θετικές και άλλες αρνητικές. Μερικές 

μικρές σχέσεις είναι η ποιότητα ζωής του ασθενούς με τον χρόνο που πιστεύει ότι θα 

διαρκέσει η ασθένεια και είναι αρνητική (r = -0.325, με α = 5%), η ποιότητα ζωής του 

ασθενούς με τον έλεγχο που θεωρεί ότι ασκεί στην ασθένειά του και είναι πάλι αρνητική 

(r = -0.285), και η ποιότητα ζωής του συντρόφου τώρα με τον χρόνο που ο ίδιος 

αντιλαμβάνεται ότι θα διαρκέσει η ασθένεια και είναι θετική (r = 0.344, με α = 5%) 

(Πίνακας 1).   
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 Ποιοτ.Ζωής Ασθ. Ποιοτ.Ζωής Συντρ. Χρόνος Ασθενούς 

Ποιοτ.Ζωής Ασθ.         Συσχέτιση     
        (QOL)                   Pearson r  
                                            (P)          
 
                                      Σύνολο (Ν) 

              1,000 
 
                , 
 
                 47 

             -,115  
 
               ,480 
 
                 40 

               -,325* 
 
                 ,026 
 
                    47 

Ποιοτ.Ζωής Συντρ.      Συσχέτιση     
        (QOL)                   Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

             -,115  
 
               ,480 
 
                  40 

             1,000 
 
                , 
 
                 40 

               -,150  
 
                ,355 
 
                    40 

Χρόνος Ασθενούς        Συσχέτιση     
                                      Pearson r  
                                            (P)      
 
                                      Σύνολο (Ν) 

              -,325*  
 
               ,026 
 
                  47 

             -,150  
 
               ,355 
 
                 40 

               1,000  
 
                 , 
 
                   47 

Συνέπειες Ασθενούς    Συσχέτιση     
                                      Pearson r  
                                            (P)     
 
                                      Σύνολο (Ν) 

               ,534**  
 
               ,000 
 
                  46 

             -,146  
 
               ,374 
 
                 39 

                 ,196  
 
                 ,193 
 
                    46 

Χρόνος Συντρόφου      Συσχέτιση     
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

              -,326   
 
                ,060 
 
                   34 

              ,344*  
 
               ,046 
 
                  34 

                 ,150  
 
                 ,396 
 
                    34 

Συνέπειες Συντρόφου   Συσχέτιση    
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

                ,265   
 
                ,124 
 
                   35 

               ,242   
 
               ,162 
 
                  35 

               -,014   
 
                 ,934 
 
                    35 

Έλεγχος Ασθενούς      Συσχέτιση      
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

               -,285   
 
                 ,055 
 
                    46 

              -,090   
 
                ,584 
 
                   39 

                -,001   
 
                  ,993 
 
                     46 

Έλεγχος Συντρόφου     Συσχέτιση     
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

                 ,387*   
 
                 ,016 
 
                    38 

                ,338*   
 
                ,038 
 
                   38 

                 -,064   
 
                   ,701 
 
                      38 
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 Συνέπειες Ασθενούς Χρόνος Συντρόφου Συνέπειες Συντρόφου 

Ποιοτ.Ζωής Ασθ.         Συσχέτιση     
        (QOL)                   Pearson r  
                                            (P)      
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Ποιοτ.Ζωής Συντρ.      Συσχέτιση     
        (QOL)                   Pearson r  
                                            (P)      
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Χρόνος Ασθενούς        Συσχέτιση     
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Συνέπειες Ασθενούς    Συσχέτιση     
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Συνέπειες Συντρόφου   Συσχέτιση    
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Χρόνος Συντρόφου      Συσχέτιση     
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Έλεγχος Ασθενούς      Συσχέτιση      
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Έλεγχος Συντρόφου     Συσχέτιση     
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

                ,534**   
 
                ,000 
 
                   46 

               -,326   
 
                 ,060 
 
                    34 

                ,265   
 
                ,124 
 
                   35 

               -,146   
 
                 ,374 
  
                    39 

                 ,344*   
 
                 ,046 
 
                    34 

                ,242   
 
                ,162 
 
                   35 

                 ,196   
  
                 ,193 
 
                    46 

                 ,150   
 
                 ,396 
 
                    34 

               -,014   
 
                 ,934 
 
                    35 

                1,000   
 
                   , 
 
                     46 

                -,120   
 
                 ,507 
 
                    33 

                 ,474**   
 
                 ,005 
 
                    34 

                 -,120   
 
                  ,507 
 
                     33 

               1,000   
 
                  , 
 
                   34 

                 ,108   
 
                 ,563 
 
                    31 

                  ,474**   
 
                  ,005 
  
                     34 

                ,108   
 
                ,563 
 
                   31 

                1,000   
 
                  , 
 
                    35 

                 -,325*   
 
                   ,029 
 
                      45 

                ,058   
 
                ,744 
 
                   34 

                -,634**   
 
                  ,000 
 
                     34 

                 -,397*   
 
                   ,015 
 
                      37 

                ,258   
 
                ,147 
 
                   33 

                 -,141   
 
                  ,433 
 
                     33 



 54

 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 Έλεγχος Ασθενούς Έλεγχος Συντρόφου 

Ποιοτ.Ζωής Ασθ.         Συσχέτιση    
        (QOL)                   Pearson r  
                                            (P)      
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Ποιοτ.Ζωής Συντρ.      Συσχέτιση    
        (QOL)                   Pearson r  
                                            (P)      
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Χρόνος Ασθενούς        Συσχέτιση    
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Συνέπειες Ασθενούς    Συσχέτιση    
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Χρόνος Συντρόφου      Συσχέτιση    
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Συνέπειες Συντρόφου   Συσχέτιση   
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Έλεγχος Ασθενούς      Συσχέτιση      
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

Έλεγχος Συντρόφου     Συσχέτιση    
                                      Pearson r  
                                            (P)       
 
                                      Σύνολο (Ν) 

              -,285   
 
               ,055 
 
                  46 

                 -,387*   
 
                  ,016 
 
                     38 

              -,090   
 
               ,584 
 
                  39 

                  ,338   
 
                 ,038 
 
                    38 

              -,001   
 
               ,993 
 
                  46 

                -,064   
 
                  ,701 
 
                     38 

             -,325*   
 
               ,029 
 
                  45 

                 -,397*   
 
                  ,015 
 
                     37 

               ,058   
 
               ,744 
 
                  34 

                  ,258   
 
                  ,147 
 
                     33 

              -,634**   
 
                ,000 
 
                   34 

                 -,141   
 
                  ,433 
 
                     33 

              1,000   
 
                  , 
 
                   46 

                  ,084   
 
                  ,618 
 
                     38 

                ,084   
 
                ,618 
 
                    38 

                1,000   
 
                   , 
 
                    38 



 55

P : Δίπλευρος Έλέγχος  

* Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 0.05. 

** Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 0.01.  

 

 Έπονται τα αποτελέσματα από το κριτήριο t. Πρόκειται για ένα παραμετρικό 

τεστ, το οποίο δύναται να μετρήσει συσχετίσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικά δείγματα, 

είτε ανεξάρτητα, είτε εξαρτημένα (Ρούσσος & Τσαούσης, 2002). Στην παρούσα έρευνα, 

το κριτήριο t εφαρμόζεται σε δύο εξαρτημένα δείγματα, σε αυτό των ασθενών και σε 

εκείνο των συντρόφων.  

 Το κριτήριο t είναι απαραίτητο για την σύγκριση μέσων όρων. Από την σύγκριση 

αυτή, στην συγκεκριμένη έρευνα, φαίνεται ότι ο μέσος όρος του αντιλαμβανόμενου 

χρόνου διαρκείας της ασθένειας εκ μέρους του ασθενούς (22.2647) και ο μέσος όρος 

αυτού από την πλευρά του συντρόφου (21.9118), απέχουν ελάχιστα ο ένας από τον 

άλλον. Περίπου το ίδιο ισχύει και για τους μέσους όρους των συνεπειών, όπως αυτές τις 

αντιλαμβάνεται ο ασθενής και ο σύντροφος ξεχωριστά. Σε σχέση με τον έλεγχο που 

πιστεύει ότι ασκεί ο ασθενής και αυτόν που αντιλαμβάνεται ο σύντροφος ότι ασκείται, οι 

μέσοι όροι αυτών έχουν κάποια διαφορά. Επιπλέον, όσον αφορά στην ποιότητα ζωής 

του ασθενούς και αυτήν του συντρόφου, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους 

μέσους όρους αυτών (Πίνακας 2).  

 Ολοκληρώνοντας με την παράθεση των στατιστικών δεδομένων, φαίνεται αν 

υφίστανται σημαντικές στατιστικά διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του p (0.000) για 

την τιμή του t (6.288) για τους μέσους όρους των ποιοτήτων ζωής των ασθενών και των 

συντρόφων είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας, α = 0.05. Επομένως, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των ποιοτήτων 

ζωής (Πίνακας 3). Επιπροσθέτως, η τιμή του p (0.040) για την τιμή του t (-2.127) για 

τους μέσους όρους των αντιλαμβανόμενων ελέγχων από την πλευρά των ασθενών και 

αυτή των συντρόφων, είναι και αυτή μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας, α = 0.05. 

Συνεπώς, υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των 

αντιλαμβανόμενων ελέγχων πάνω στην ασθένεια (Πίνακας 3).   

 Αντιθέτως, οι τιμές του p (0.630) και (0.238) για τις αντίστοιχες τιμές του t 

(0.487) για τους μέσους όρους των αντιλαμβανόμενων χρόνων από την πλευρά των 
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ασθενών και αυτή των συντρόφων και (-1.202) για τους μέσους όρους των συνεπειών 

που βλέπουν οι δύο ομάδες, είναι μεγαλύτερες από το επίπεδο σημαντικότητας, α = 0.05. 

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (Πίνακας 3).      

 
 
 
 
 
                                       Πίνακας 2. Στατιστικά Δεδομένα Ζευγαρωτών Δειγμάτων 
 

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΣΦΑΛΜΑ 

Ζεύγος 1 Ποιοτ.Ζωής Ασθ. 12,9250 40 5,5810 ,8824
  Ποιοτ.Ζωής Συντρ.       7,0250 40 1,4761 ,2334
Ζεύγος 2 Χρόνος Ασθενούς        22,2647 34 3,0482 ,5228
  Χρόνος Συντρόφου      21,9118 34 3,4233 ,5871
Ζεύγος 3 Συνέπειες Ασθενούς     18,1471 34 4,5999 ,7889
  Συνέπειες Συντρόφου   19,0882 34 4,2879 ,7354
Ζεύγος 4 Έλεγχος Ασθενούς       18,8684 38 1,8479 ,2998
  Έλεγχος Συντρόφου     19,9737 38 2,7752 ,4502

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Πίνακας 3. Τεστ Ζευγαρωτών Δειγμάτων   
 

      ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ 

         

   ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
t  df  

ΔΙΠΛΕΥΡΟΣ 
ΈΛΕΓΧΟΣ 

(P) 
Ζεύγος 1 Ποιοτ.Ζωής Ασθ.-Ποιοτ.Ζωής Συντρ. 5,9000 5,9347 6,288 39 ,000
Ζεύγος 2 Χρόνος Ασθ.-Χρόνος Συντρ. ,3529 4,2275 ,487 33 ,630
Ζεύγος 3 Συνέπειες Ασθ.-Συνέπειες Συντρ. -,9412 4,5656 -1,202 33 ,238
Ζεύγος 4  Έλεγχος Ασθ.-Έλεγχος Συντρ. 

-1,1053 3,2030 -2,127 37 ,040

 
df: Βαθμοί Ελευθερίας  
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Δ` ΜΕΡΟΣ  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Ολοκληρώνοντας την εργασία, αυτή καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα. 

Γνωρίζοντας και από άλλες έρευνες, μαζί και με τα αποτελέσματα της προκειμένης, 

φαίνεται ότι η ποιότητα ζωής του ασθενούς και αυτή του συντρόφου του σχετίζονται με 

κάποιες πεποιθήσεις του ασθενούς και του συντρόφου σχετικά με την ασθένεια. Οι 

πεποιθήσεις αυτές περιλαμβάνουν τον αντιλαμβανόμενο χρόνο διαρκείας της ασθένειας, 

τις συνέπειες που πιστεύουν ότι έχει η ασθένεια στην ζωή τους και τέλος τον έλεγχο που 

θεωρούν ότι ασκείται πάνω στην ασθένεια.     

Από τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι οι συνέπειες που παρατηρεί ο σύντροφος να 

υπάρχουν, συσχετίζονται αρνητικά με τον έλεγχο που ασκεί ο ίδιος ο ασθενής, και 

μάλιστα αυτή η σχέση είναι δυνατή (r = -0.634). Δηλαδή, όταν ο σύντροφος 

αντιλαμβάνεται υψηλές συνέπειες, τότε υφίσταται χαμηλός έλεγχος εκ μέρους του 

ασθενούς και το αντίστροφο. Αυτό σημαίνει ότι ο σύντροφος θεωρεί τον ασθενή ως 

κυρίαρχο της κατάστασης. Δηλαδή, όταν υπάρχουν πολλές συνέπειες, αυτό συνεπάγεται 

ότι ο ασθενής δεν ασκεί έλεγχο πάνω στην ασθένειά του, δεν την διαχειρίζεται καλά. 

Επίσης, αντίστροφα, όταν οι συνέπειες είναι λίγες, τότε ο πάσχων ελέγχει την 

κατάσταση της ασθένειας. Και ο ίδιος ο ασθενής αντιλαμβάνεται ότι ασκεί μικρότερο 

έλεγχο, όταν οι συνέπειες είναι σοβαρές. Δηλαδή, υπάρχει και εδώ μία αρνητική σχέση 

ανάμεσα στις συνέπειες που αντιλαμβάνεται ο πάσχων και στον έλεγχο που ασκεί ο ίδιος 

(r = -0.325). 

Επιπλέον, η ποιότητα ζωής του συντρόφου έχει θετική σχέση με τις συνέπειες 

που αντιλαμβάνεται ο ίδιος (r = 0.242). Όταν οι συνέπειες αυξάνονται, αυξάνεται, 

δηλαδή χειροτερεύει, η ποιότητα ζωής του συντρόφου και το αντίστροφο. Ακόμη, η 

ποιότητα ζωής του συσχετίζεται θετικά με τον χρόνο που πιστεύει ότι θα διαρκέσει η 

ασθένεια του συντρόφου-ασθενή (r = 0.344). Επομένως, όταν η ασθένεια διαρκεί 

περισσότερο (αυξάνεται ο χρόνος), τότε αυξάνεται και η ποιότητα ζωής του συντρόφου, 

που σημαίνει ότι χειροτερεύει. Αν και στην παρούσα έρευνα η θετική σχέση ανάμεσα 

στον χρόνο που πιστεύει ο ασθενής, ότι θα διαρκέσει η νόσος και στις συνέπειες αυτής, 

όπως τις αντιλαμβάνεται ο ίδιος, θεωρείται μηδενική (r = 0.196), εντούτοις υπάρχουν 

έρευνες που την υποστηρίζουν αυτήν την σχέση. Από έρευνα των Chan et al. (2008), 
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έχει δειχθεί ότι πράγματι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην διάρκεια της 

ασθένειας που αντιλαμβάνεται ο ασθενής, ότι αυτή θα έχει, και στις συνέπειες της 

ασθένειας. Πιο συγκεκριμένα, η αντίληψη πιο σοβαρών συνεπειών εκ μέρους του 

ασθενούς σχετίζεται με πεποιθήσεις ότι η ασθένεια θα έχει διάρκεια (Chan et al., 2008).    

Εν συνεχεία, και η ποιότητα ζωής του ασθενούς συνδέεται θετικά με τις 

συνέπειες, τις οποίες αντιλαμβάνεται ο ίδιος (r = 0.534). Επομένως, όταν οι συνέπειες 

αυξάνονται, αυξάνεται και η ποιότητα ζωής, εμφανίζονται περισσότερα προβλήματα. 

Μάλιστα, από έρευνα των Foster et al. (2008), έχει φανεί ότι οι ασθενείς που 

αντιλαμβάνονται λιγότερο σοβαρές συνέπειες, έχουν συνήθως καλή κλινική έκβαση, 

δηλαδή ζούν καλύτερα. Βιώνουν λιγότερα συμπτώματα της ασθένειας και λιγότερες 

συναισθηματικές απαντήσεις (φόβο ή θυμό). Συνεπώς, αυτοί έχουν μια καλή ποιότητα 

ζωής (Foster et al., 2008). Στις συνέπειες που αντιλαμβάνονται οι ασθενείς και βιώνουν, 

περιλαμβάνονται ο πόνος, το στρες και η ματαίωση, πολύ δυνατό συναίσθημα (Kralik et 

al., 2005). Ο πόνος συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Gerbershagen et al., (2008), 

αποτελεί τροχοπέδη στις καθημερινές δραστηριότητες, έχοντας ως συνέπεια την μείωση 

της ποιότητας ζωής. Αυτά επηρεάζουν την διάθεση του ατόμου και εν συνεχεία, είναι 

δυνατόν να προκαλέσουν αγχώδη διαταραχή μετά από τραυματικό γεγονός (Post-

traumatic Stress Disorder, PTSD) (Barakat & Wodka, 2006) και αντιδράσεις βαθειάς 

θλίψης (Beitz & Goldberg, 2005).  Όλες αυτές οι συνέπειες που βιώνει ο ασθενής, 

επιδρούν στην καθημερινή ζωή του, χειροτερεύοντας την ποιότητα αυτής. Η ποιότητα 

ζωής του ασθενούς αφορά στην σωματική, ψυχολογική και κοινωνική του 

λειτουργικότητα (Cleary & Drennan, 2005). Επομένως, ο πόνος αποτελεί συνέπεια στην 

σωματική λειτουργικότητα του ατόμου, το στρες και η ματαίωση είναι συνέπειες στην 

ψυχολογική λειτουργικότητα και οι πιθανές διαταράξεις στη σχέση του με τον σύντροφο 

αποτελούν συνέπειες στην κοινωνική του λειτουργικότητα. 

Ακόμη, η ποιότητα ζωής του ασθενούς συσχετίζεται θετικά (r = 0.265) με τις 

συνέπειες που πιστεύει ότι υπάρχουν ο σύντροφος. Δηλαδή, όποτε ο σύντροφος 

παρατηρεί υψηλές συνέπειες, τότε είναι υψηλή, άρα χειρότερη και η ποιότητα ζωής του 

ασθενούς και το αντίστροφο. Από αυτό, φαίνεται ότι ο ασθενής επηρεάζεται από το 

πόσο σοβαρές τις βλέπει τις συνέπειες ο σύντροφος της ζωής του. Για τον ασθενή, η 

γνώμη του συντρόφου του, φαίνεται να είναι σημαντική. Πράγματι, έχει φανεί ότι οι 
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αντιλήψεις περί ασθενείας που διαθέτουν οι σημαντικοί άλλοι άνθρωποι, επηρεάζουν 

την κατάσταση των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, οι αντιλήψεις των λεγόμενων 

σημαντικών άλλων ίσως είναι ένας από τους μηχανισμούς, μέσω του οποίου, οι 

σημαντικοί άλλοι επηρεάζουν την έκβαση των πασχόντων ατόμων (Searle et al., 2007).    

Οι συνέπειες που αντιλαμβάνεται ο χρόνιος ασθενής συσχετίζονται θετικά με τις 

αντίστοιχες του συντρόφου και αυτή η σχέση μάλιστα είναι μέτρια (0.474). Όταν ο 

ασθενής πιστεύει ότι υπάρχουν εκτεταμένες συνέπειες, τότε κι ο σύντροφος τις 

αντιλαμβάνεται εκτεταμένες. Συν τοις άλλοις, από τα στατιστικά δεδομένα του 

κριτηρίου t, φαίνεται ότι οι μέσοι όροι ασθενών και συντρόφων σε σχέση με τις 

συνέπειες, δεν απέχουν πολύ, γεγονός που μαρτυρά την σύγκλιση πεποιθήσεων ασθενών 

και συντρόφων ως προς το θέμα αυτό (18.1471 και 19.0882 αντιστοίχως).  

Σύμφωνα με το μοντέλο των πεποιθήσεων για την υγεία, αυτή απορρρέει από την 

επίδραση διαφόρων ψυχοκοινωνικών παραγόντων και στον πυρήνα του γνωστικού 

συστήματος βρίσκεται ένα σύνολο προσωπικών πεποιθήσεων για την ασθένεια. Οι 

άνθρωποι έχουν διαμορφώσει κατά τη διάρκεια της ζωής τους αυτές τις πεποιθήσεις, τις 

σχετικές με την υγεία και την ασθένεια. Μία από τις πεποιθήσεις αυτές είναι και η 

αντιλαμβανόμενη σοβαρότητα της ασθένειας που αποτελεί μία πολύ προσωπική, 

υποκειμενική αξιολόγηση των συνεπειών της ασθένειας (Rice, 2005).        

 Ενώ οι πεποιθήσεις των ασθενών και των συντρόφων τους ως προς τις συνέπειες 

και τον χρόνο διαρκείας δεν διαφέρουν, ως προς τον έλεγχο της ασθένειας υπάρχει 

κάποια απόσταση ανάμεσα στις πεποιθήσεις τους, καθώς αυτό γίνεται ολοφάνερο από 

τους μέσους όρους των δειγμάτων ασθενών και συντρόφων, 18.8684 και 19.9737 

αντιστοίχως. Επίσης, η στατιστικά σημαντική διαφορά τους φαίνεται και από την τιμή 

του p (0.040), που είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας, α = 0.05.  

 Αν και στην προκειμένη περίπτωση, η αρνητική σχέση ανάμεσα στον έλεγχο που 

αντιλαμβάνεται ο ασθενής και στον χρόνο διαρκείας της ασθένειας είναι μηδενική, 

ωστόσο υφίσταται (r = -0.001). Δηλαδή, όταν ο ασθενής ασκεί μεγάλο έλεγχο στην 

ασθένειά του, τότε ο χρόνος διαρκείας της ασθένειας τού φαίνεται σύντομος. Σύμφωνα 

και με τους Chan et al. (2008), οι θετικές πεποιθήσεις για προσωπικό έλεγχο σχετίζονται 

με την αντίληψη της ασθένειας ως κατάσταση μικρής διάρκειας. Ακόμη, κατά τους 

Kralik et al. (2005), η αίσθηση αυξημένου προσωπικού ελέγχου συμβάλλει στην 
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ανάληψη φροντίδας του εαυτού. Η ποιότητα ζωής του ασθενούς σχετίζεται αρνητικά με 

τον έλεγχο που θεωρεί ότι ασκεί στην ασθένειά του (r = -0.285). Όταν υφίσταται υψηλός 

έλεγχος, η ποιότητα ζωής μειώνεται από στατιστική σκοπιά, δηλαδή βελτιώνεται. Και 

πιο αναλυτικά, έχει δειχθεί ότι, η ποιότητα ζωής (QOL) σχετίζεται με τις αντιλήψεις 

κυριαρχίας και αυτο-αποτελεσματικότητας, οι οποίες συνδράμουν στην βελτίωσή της. 

Αυτές συναποτελούν τον προσωπικό έλεγχο, αυτόν που ασκεί ο πάσχων (Arnold et al., 

2006). Επίσης, η ποιότητα του ασθενούς συσχετίζεται αρνητικά και με τον έλεγχο που 

πιστεύει ο σύντροφος ότι ο ασθενής ασκεί (r = -0.387). Συνεπώς, όταν η ποιότητα ζωής 

είναι υψηλή, δηλαδή άσχημη, τότε ο σύντροφος πρεσβεύει ότι ο έλεγχος που ασκεί ο 

ασθενής είναι ανεπαρκής. Για άλλη μία φορά, παρατηρούμε ότι ο σύντροφος θεωρεί τον 

πάσχοντα υπεύθυνο στο να έχει μία όσο το δυνατόν φυσιολογική ζωή. Πιστεύει πως, 

όταν ο ασθενής δεν ελέγχει επαρκώς την κατάσταση αυτή της ασθένειας, τότε 

προκαλούνται και περισσότερες συνέπειες, καθώς επίσης και επιδείνωση της ποιότητας 

ζωής.  

Η σημαντικότερη στατιστικά διαφορά είναι αυτή ανάμεσα στους μέσους όρους 

των ποιοτήτων ζωής ασθενών και συντρόφων (12.9250 και 7.0250 αντιστοίχως). Αυτό 

φαίνεται και από την τιμή του p, που είναι μικρότερη από επίπεδο σημαντικότητας, α = 

0.05. Στην περίπτωση αυτή, οι πεποιθήσεις των δύο δειγμάτων διαφέρουν, γεγονός που 

φανερώνει ότι βιώνουν διαφορετικά την κατάσταση αυτή. Πράγματι, την εμπειρία των 

συμπτωμάτων της ασθένειας μόνο ο ίδιος ο παθών μπορεί να την βιώσει, είναι καθαρά 

υποκειμενική. Επομένως, ο σύντροφος βλέπει την κατάσταση από την έξω πλευρά, ως 

παρατηρητής (Collins-Insel et al., 2005). Αυτός που δέχεται, κατά την γνώμη μου, τις 

άμεσες συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης είναι ο ασθενής κι έπειτα όλοι οι υπόλοιποι. 

Αυτός βρίσκεται μέσα στην κατάσταση και την βιώνει, ενώ ο σύντροφος είναι δίπλα 

στην κατάσταση, συνοδεύει τον ασθενή. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο σύντροφος 

αισθάνεται λιγότερο άσχημα. Κι αυτός έχει τον δικό του, δύσκολο ρόλο να εκτελέσει, με 

όλες τις συναφείς υποχρεώσεις. Οι ασθενείς παρουσιάζονται απαισιόδοξοι, σε σχέση με 

τους συντρόφους τους, αφού έχουν υψηλό μέσο όρο ποιότητας ζωής, που σημαίνει 

χειρότερη.  

Πάντως, σε γενικές γραμμές, αυτή η κατάσταση προκαλεί μεταβολές στη σχέση 

του ζευγαριού, γεννάει φόβο και αβεβαιότητα σε σχέση με το μέλλον (Eriksson et al., 
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2006). Έχει παρατηρηθεί ότι οι διαφορές ανάμεσα στις νοητικές αναπαραστάσεις των 

συντρόφων και των ασθενών επηρεάζουν την ψυχολογική προσαρμογή των τελευταίων. 

Μπορεί να γραφθεί ότι η αποκατάσταση του ασθενούς διευκολύνεται, όταν οι ίδιοι και 

οι σύντροφοί τους έχουν παρόμοιες πεποιθήσεις. Ζούν καλύτερα την καθημερινότητά 

τους, καθώς βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα ανικανότητας, διαθέτουν καλύτερη 

ψυχολογική προσαρμογή και υφίσταται μικρότερος αντίκτυπος στις κοινωνικές 

δραστηριότητες (Searle et al., 2007). Οι διαφορές στην ποιότητα ζωής ίσως προέρχονται 

από το γεγονός ότι ασθενής και σύντροφος έχουν διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων 

σχετικά με το θέμα της ασθένειας κι έτσι την αντιλαμβάνονται από διαφορετική οπτική 

γωνία. Ακόμη, οι διαφορές αυτές στις νοητικές αναπαραστάσεις συχνά συνεπάγονται και 

διαφορετικές προτεραιότητες και σκοποί στα πλαίσια της καθημερινής ζωής, σε σχέση 

με τις προσδοκίες από την θεραπεία, τις πρακτικές αυτοφροντίδας, την επίλυση 

προβλημάτων. Δηλαδή, άλλες πρακτικές μπορεί να θεωρούν οι ασθενείς αποδοτικές κι 

άλλες οι σύντροφοι. Μπορεί επίσης να επιλύουν με διαφορετικό τρόπο τα προβλήματα 

οι σύντροφοι σε σχέση με τους ασθενείς. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση 

προβλημάτων στην μεταξύ τους επικοινωνία. Ο ασθενής, το πιο πιθανό είναι να βιώσει 

ότι ο σύντροφός του δεν τον καταλαβαίνει, ότι δεν κατανοεί τις ανάγκες του, τις 

προσδοκίες του και τις απειλές που έχει αντιληφθεί εκείνος (Collins-Insel et al., 2005).    

Ίσως, σύμφωνα με την άποψή μου, ο ασθενής να αντιλαμβάνεται χειρότερη την 

ποιότητα ζωής του, επειδή ενδεχομένως μεταφέρει και ένα επιπλέον «βάρος», αυτό του 

ότι με την δική του ασθένεια, κατακερμάτισε και την ζωή του συντρόφου του.   

 Ολοκληρώνοντας, οι παρεμβάσεις εκείνες που καταστέλλουν τα συμπτώματα 

καταπόνησης και προωθούν την ψυχολογική ευεξία, έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής (Blinderman et al., 2008). Θα πρέπει λοιπόν, οι 

παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ενίσχυση των αντιλήψεων αυτο-

αποτελεσματικότητας και προσωπικού ελέγχου, έχοντας ως αποτέλεσμα την 

κινητοποίηση του ασθενούς για δέσμευση σε συμπεριφορές υγείας (Arnold et al., 2006). 

Ακόμη, θα πρέπει να πραγματοποιούνται παρεμβάσεις που να βελτιώνουν την κοινωνική 

στήριξη, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης υγείας (Ashton et al., 2005). Το ιατρικό 

προσωπικό, καλό θα ήταν να τους ενίσχυαν στην συμμετοχή τους σε προγράμματα 

εκπαίδευσης στην υγεία (Hudson et al., 2001). Επιπροσθέτως, μέσω των θεραπευτικών 
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παρεμβάσεων, θα μπορούσαν οι ασθενείς να βοηθηθούν στο να αισθανθούν ότι 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, κι όχι ότι βρίσκονται στο περιθώριο 

(Rokach, Lechcier-Kimel & Safarov, 2006). Μέσα από τέτοιου είδους  προγράμματα, 

κατά την κρίση μου, θα μπορούσαν οι σύντροφοι να πληροφορηθούν σχετικά με την 

ασθένεια και να εκπαιδευτούν όσον αφορά στην φροντίδα του ασθενούς. Έτσι, θα είναι 

επιτυχής η κοινωνική στήριξη από την πλευρά του συντρόφου προς τον παθόντα.   

 Στην σύγχρονη εποχή, το διαδίκτυο θεωρείται χρήσιμο στα πλαίσια μιας 

ασθένειας, καθώς οι ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν σε «δωμάτια συνομιλίας» (chat 

rooms) και σε ομάδες στήριξης σε ανοικτή επικοινωνία (online support groups) και σε 

νέα συστήματα φροντίδας εξ`αποστάσεως (systems of telecare) (Sanders & Rogers, 

2008). Yπάρχουν, πιο συγκεκριμένα, και κάποιες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που 

παρέχουν πρόσβαση σε 2000 και άνω ομάδες αυτοβοήθειας σε σχέση με την ασθένεια 

(Illness Self-help groups). Τέλος, στα πλαίσια αυτών των ομάδων, εφαρμόζεται η θεωρία 

της κοινωνικής σύγκρισης (Social Comparison Theory), η οποία πραγματοποιείται 

ανάμεσα σε ανθρώπους με παρόμοια προβλήματα, υφίσταται σύγκριση των 

καταστάσεών τους. Μέσα από την σύγκριση, όταν βλέπει κανείς τους άλλους να 

βρίσκονται σε καλύτερη θέση από αυτόν, θα μπορούσε να νιώσει αισιόδοξος, αφού θα 

ήταν ικανός κι αυτός να φτάσει σε αυτό το επίπεδο καλής κατάστασης των άλλων (Dibb 

& Yardley, 2006).    

 Πρέπει να ειπωθεί ότι, όπως κάθε έρευνα, έτσι κι αυτή έχει κάποιους 

περιορισμούς. Τα δείγματα δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλα. Κι ακόμη, όσον αφορά στο 

δείγμα των συντρόφων, υπήρχαν κάποιες απώλειες δεδομένων.  

 Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την άποψή μου, θα πρέπει να δημιουργηθούν 

κατάλληλα, οργανωμένα προγράμματα, τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 

χρόνιους ασθενείς και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, υπό τη μορφή κοινωνικής 

στήριξης, πληροφόρησης, εκπαίδευσης σε συμπεριφορές υγείας, ατομικής και 

οικογενειακής ψυχοθεραπείας. Επιπλέον, μία μελλοντική έρευνα, η οποία θα 

περιελάμβανε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, πέρα από τους συντρόφους, πιστεύω ότι θα ήταν 

χρήσιμη.       
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